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SAMMANFATTNING1
1
I studier har man kunnat se att flerspråkighet troligtvis har en skyddande effekt mot den 
normalt kognitiva försämringen som sker hos alla människor vid åldrande och kan 
komma att fördröja debuten av en eventuell demenssjukdom (Bialystok, Craik, 
Freedman, 2007; De Bot & Makoni, 2005, s. 58). Kognitiva funktioner innebär bl.a. 
förmågor som minne, uppmärksamhet, språklig förmåga, abstrakt tänkande, förståelse 
osv. (Läkemedelsverket). Man har även sett att individer med Alzheimers sjukdom (AS) 
har svårigheter att hantera en konversation (Hyltenstam & Stroud 1989).  Denna studie 
ämnar undersöka hur väl en- och flerspråkiga personer med AS förhåller sig till ett 
samtalsämne under diskurs (samtal) och att jämföra kunskapen mellan de flerspråkigas 
olika språk i kontrast till enspråkiga personer. Genom en kvalitativ analysmetod 
undersöks förmågan till ”topic treatment”, att underhålla och introducera nya 
samtalsämnen under en diskurs. Studien baseras på fall om 4 personer diagnostiserade 
med AS, två enspråkiga respektive två flerspråkiga deltagare med finska som 
modersmål. Språket undersöks genom en semistrukturerad intervju baserat på 
diskursanalys med förbestämda frågor för att underlätta flytet under samtalet. Även 
narrativ (berättelse) förmåga undersöks och eliciteras med hjälp av en bildserie från 
forskningsprojektet COST Action IS0804 för att jämföra om bildstöd underlättar i ett 
berättande. Resultaten visar att de flerspråkiga presterar något bättre på sitt modersmål 
jämfört med sitt andra språk (L2) som i detta fall är svenska. I vissa aspekter ligger 
deras modersmål på en jämförbar nivå med de enspråkigas modersmål men svenskan 
var dock på en lägre nivå än modersmålstalarna av samma språk. Studien visade även 
att bildstöd kan ha förbättrat individernas ämneshantering.  
 
Nyckelord: flerspråkighet, diskursanalys, samtalsämneshantering, Alzheimers sjukdom, 
andraspråk, logopedi, narrativa, bildstöd 
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ABSTRACT1
In previous studies there has been indications that multilingualism has a delaying effect 
of the onset of dementia and damage on cognitive abilities (Bialystok et al., 2007; De 
Bot & Makoni, 2005, s. 58). Cognitive abilities refers to memory, attention, language, 
abstract thinking and understandings among other things (Läkemedelsverket). Other 
studies have seen that individuals with Alzheimer's disease (Swedish abbreviation AS 
from here on) have difficulties with managing a conversation (Hyltenstam & Stroud 
1989). This study aims to describe the topic treatment in bilingual individuals with AS 
and compare their different languages. The study also compares the multilingualism 
with monolinguals with respect to topic treatment. Through a qualitative analysis the 
ability to maintain and introduce topic in a conversation is researched. The study is a 
casestudy of four individuals with AS two of which were monolinguals with Swedish as 
their mother tongue and two were bilinguals with Swedish as their second language and 
finish as their first language. The language was examined through a semistructured 
interview based in discourse analysis with prepared questions as to ease the flow of the 
conversation. Narrative ability was also examined and a story was elicited in more 
formal settings with the help of a picture series from the research project COST Action 
IS0804. The narrative was compared with the interview to see if visual support 
improved the participants language. Results show that the multilinguals had a better 
result in their mother tongue than in Swedish. The multilingualism where on a 
comparable level with the monolinguals in their mother tongue. The multilinguals 
where on a slightly lower level in their Swedish compared to the monolinguals. The 
study showed that visual support might have improved the language of all the 
participants.  
 
Keywords: multilingualism, discourse analysis, topic treatment, Alzheimer's disease, 
second language, speech and language pathology, narrative, visual support 
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1. BAKGRUND)1
1.1. Inledning**

Flerspråkighet är idag snarare en regel än ett undantag världen över (De Bot & Makoni, 
2005, s. 60), så även i Sverige som går mot ett mer flerspråkigt samhälle i och med att 
invandringen stadigt ökar. Under år 2009 invandrade totalt 102 280 individer enligt 
befolkningsrapporten från Statistiska Central Byrån (SCB) varav de flesta under 40 år. 
Bland dessa så representerades 168 nationaliteter och troligen lika många språk om inte 
fler. Detta tyder på att vi i framtiden kommer få många individer med en stor variation 
av språkliga bakgrunder. I kombination med en allt högre förväntad livslängd kommer 
fler personer drabbas av neurodegenerativa sjukdomar, såsom till exempel Alzheimers 
sjukdom (AS), vilket är den vanligaste typen av demenssjukdom (Demenscentrum). 
Detta ger således implikationer för att det i framtiden kommer finnas ett ökat behov av 
kommunikativa insatser i alla instanser så som i skolan, arbetslivet och inte minst när vi 
blir äldre och när vi blir sjuka. 
 
Språksvårigheter är en aspekt i vårt kognitiva system som påverkas vid AS 
(Läkemedelsverket). I tidigare studier har man sett att personer med AS har en tendens 
att ofta be om upprepning och förtydligande i konversation med andra och på så sätt 
väga upp för ett nedsatt arbetsminnet (Beckett, 2004). Detta är något som sker långt in i 
sjukdomen och kan i sin tur tolkas som att viljan att kommunicera finns kvar långt in i 
sjukdomsförloppet då individen är driven att försöka förstå och att komma vidare i 
samtalet (Hamilton, 1994, s. 76). Ett begränsat antal studier har fokuserat på hur 
flerspråkiga hanterar ett samtalsämne under en diskurs och vilka delar av den 
hanteringen som är adekvata respektive dysfunktionella vid AS (Hyltenstam & Stroud, 
1989; Beckett, 2004). Dessa studier har visat att ämneshantering är något flerspråkiga 
individer med AS har svårigheter med, men att det föreligger viss skillnad i språken hos 
en och samma individ. Detta leder således intresset vidare att studera ”topic-treatment” 
vilket innebär förmågan till att underhålla och introducera nya samtalsämnen 
(Hyltenstam & Stroud, 1989).  
 
I studier har man kunnat se att flerspråkighet troligtvis har en skyddande effekt mot 
kognitiv försämring och kan komma att fördröja debuten av en eventuell 
demenssjukdom (Bialystok et al., 2007; De Bot & Makoni, 2005, s. 58). Detta gör det 
intressant att studera AS hos flerspråkiga personer i förhållande till enspråkiga för att se 
om det föreligger skillnader i hur språken påverkas av sjukdomen. Nuvarande forskning 
inom området flerspråkighet och AS är relativt litet (Friedland & Miller, 1999) varpå ett 
behov att utforska ämnet vidare finns. Då språket används som en del i 
diagnostiserandet av AS (Demenscentrum) ger det ytterligare implikationer till att 
forskning på flerspråkighet och AS behövs för att veta vad som är adekvat för en- 
respektive flerspråkiga personer med sjukdomen. Vare sig man är en- eller flerspråkig 
kan forskning inom detta område i framtiden leda till en bättre förståelse och en ökad 
kunskap om omhändertagandet för denna patientgrupp. I denna studie undersöks 
förmågan till ”topic-treatment” hos en- och flerspråkiga på svenska och finska, då 
finska är en stor språkminoritet i Sverige. 
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1.2. Flerspråkighet**

1.2.1. Definitioner$

En vanlig definition på flerspråkighet är en person som har god förmåga att 
kommunicera på fler än ett språk eller en person som har flera modersmål (Beckett, 
2004). I vår uppsats kommer vi genomgående använda begreppet flerspråkig istället för 
tvåspråkig då det kan vara svårt att kontrollera för vilken nivå deltagarna har i övriga 
språk, som exempelvis engelska vilket är ett stort språk världen över. Hur och när 
språkinlärning sker skiljer sig från person till person. Vissa personer tillägnar sig fler 
språk samtidigt från födseln genom simultan språkinlärning medan andra först lär sig ett 
språk och därefter addera ett till språk genom succesiv språkinlärning (Abrahamsson, 
2009, s. 14). 
 
I engelsk litteratur använder man termerna L1 (förstaspråk) och L2 (andraspråk) för att 
representera i vilken ordning språk lärs in (Abrahamsson, 2009, s. 13). L1 definieras 
enligt Abrahamsson (2009, s. 13) som de språk man tillägnar sig vid födseln, sitt 
modersmål, vilket man oftast lär genom interaktion från föräldrar och personer i 
omgivningen. L2 lärs in efter L1 och då ofta i en miljö där språket används som första 
språk (Abrahamsson, 2009, s. 14). På så sätt skiljer sig L2 från främmande språk, vilket 
vanligtvis lärs in i en skolmiljö där språket inte används som en naturlig kommunikation 
(Abrahamsson, 2009, s. 14). Trots att L1 ofta anses vara modersmålet är det inte alltid 
det starkaste språket. För barn som kommer till ett nytt land med ett främmande språk är 
det inte ovanligt att man lär sig behärska L2 bättre (Abrahamsson, 2009, s. 13). Hur L1 
och L2 ser ut är individuellt och skiljer sig från person till person. Ett språk kan läras in 
och användas frekvent enbart under en liten period i livet, likväl som det kan bevaras 
och användas under hela livet (Ardila & Ramos, 2008). Hur man använder sina språk 
förändras genom hela livet och språken kan komma att se annorlunda ut beroende på 
hur de associerats till olika sammanhang och livssituationer (Ardila & Ramos, 2008). 
1
1.2.2. Den$finska$minoriteten$i$Sverige$

Finland är ett tvåspråkigt land med finska och svenska som sina huvudsakliga språk. 
Varför svenska är ett officiellt språk i Finland beror på att Sverige och Finland en gång i 
tiden tillhörde samma rike och genom åren har finska invånare bosatt sig i Sverige 
(Karlsson, 2009, s. 17). I samband med frigörelsen från Sverige år 1917 kunde Finland 
blivit enspråkigt finskt men då det låg i mångas intresse att bevara sina svenska 
bosättningar i Sverige behöll man det svenska språket i landet. Därav kom svenskan att 
bli ett av de officiella språken i Finland. Finskan i Sverige har också en lång historia och 
man räknar med att finskan funnits i Sverige minst 800 år (Språkrådet). Då Sverige var 
ett av få länder i Europa som inte drabbats hårt efter andra världskriget bildades ännu 
fler finsktalande områden i Sverige på grund av invandringen från det krigsdrabbade 
Finland. Dessa områden bildades främst i industrisamhällen runt om storstäderna. Idag 
har det finska språkets användande minskat något men man räknar med att ungefär 300 
000 människor pratar och använder det finska språket i Sverige. Det finns fem 
nationella minoritetsspråk i Sverige där finskan räknas som ett sedan år 2000 
(Språkrådet). Som erkänt minoritetsspråk tillkommer vissa rättigheter där man dels ska 
kunna använda sitt språk vid svenska myndigheter och sjukvården i kommuner där 
finskan används utbrett (Språkrådet). 
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1.2.3. Det$finska$språket$

Jämförelsen mellan det finska och svenska språket kan försvåras något då språken 
tillhör helt olika språkfamiljer, den finsk-urgiska respektive den indoeuropeiska 
språkfamiljen (Karlsson, 2009, s. 15). Därför skiljer sig också språken från varandra vad 
gäller i den språkliga uppbyggnaden. Alla nomen i det finska språket som substantiv, 
adjektiv, pronomen och räkneord böjs med kasusändelser där prepositioner som i, på 
etc. fyller samma funktion i det svenska språket. Man använder samma pronomen hän 
för pronomen han och hon i det finska språket och samtliga finska nomen böjs i singular 
och pluralis där pluralisändelsen är t, både i pluralis och i kasus. Finska substantiv har 
vidare inget genus, artikel eller bestämd/obestämd form.  
1
1.2.4. Inlärning$och$användning$av$L2$

Många forskare är överens om att inlärningen av ett L2 kan påverkas av många olika 
faktorer (Beckett, 2004; Abrahamsson, 2009, s. 197). Något som ger stor tyngd åt hur 
väl individen kommer att lära sig ett språk är i vilken ålder som språket introduceras. I 
sin bok “Andraspråksinlärning” från 2009 diskuterar Niclas Abrahamsson en hypotes 
från 1967 där Eric Lenneberg föreslog att barn som exponerats för ett språk innan 12-13 
års ålder kommer att få en modersmålslig språkutveckling. Detta kallas av de flesta 
forskare för den kritiska perioden då man efter denna ålder har svårare att tillgodogöra 
sig språkinlärning. I vilken ålder denna period avtar är fortfarande omdiskuterat men 
man är dock överens om att det föreligger en ökad risk att individen kommer att få svårt 
att uppnå en modersmålskompetens i språket om det introduceras efter den kritiska 
perioden. Anledningen till detta skulle enligt Lenneberg ha att göra med hjärnans 
plasticitet vilket avser hjärnans förmåga att organisera funktionerna till olika delar av 
hjärnan. Denna förmåga anses vara störst hos yngre barn för att sedan avta med åldern. 
Detta skulle betyda att vuxna inte har en lika föränderlig hjärna och därför inte kan 
omorganisera i samma utsträckning vid t.ex. inlärning av ett nytt språk. Trots att 
Lennebergs teori appliceras på L1-inlärning så har den även implikationer för L2-
inlärning då vidare forskning skulle kunna peka på hur organiseringen i hjärnan ger 
svårigheter eller fördelar vid L2-inlärning hos vuxna. Studier har försökt att motbevisa 
Lennebergs teori t.ex. Snow och Hoefnagel-Höhle, 1977 och 1978, men resultaten är 
svåra att tolka eftersom det inte går att utföra samma typ av tester på alla olika åldrar av 
L2-inlärare, alltså blir det inte jämförbara resultat (Abrahamsson, 2009, s. 227). Det är 
även problematiskt att dra slutsatser om huruvida skillnaderna är biologiska mellan 
äldre och yngre inlärare eller om de är resultat av psykologiska och sociala faktorer som 
styrs av ålder (Abrahamsson, 2009, s. 228). Andra faktorer än ålder påverkar också vid 
inlärning vilket Bernard Spolskys modell från 1989 (se figur 1) ger en bra uppskattad 
översikt för. Den belyser vilka inlärningsfaktorer och vad man behöver kartläggas för 
att få en god överblick av vad som kan påverka den enskilda individens språkliga 
kompetens. Spolsky (1989) utgår från den sociala kontexten och går vidare med att 
beskriva attityder i samhället och dess påverkan på individens motivation men även 
personlighetsdrag och hur de interagerar med inlärningsmiljö för att slutligen få en bild 
av hur alla dessa faktorer påverkar den språkliga kompetensen.  
 
Den sociala kontexten syftar till den inlärningsmiljö och de inlärningsmöjligheter, vare 
sig formell eller informell, som skapas vilket inkluderar vilka eller vilket språk som 
individen, familjen, närsamhället och landet talar och om dessa omgivningar är en- eller 
flerspråkiga. Detta ger en fingervisning om hur mycket individen utsätts för de olika 
språken. Den sociala kontexten inkluderar även vilka funktioner språken har, om de har 
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olika domäner samt om de värderas olika (Spolsky, 1989, s. 26). Detta kan givetvis ha 
en komplicerad politisk och etnisk bakgrund. Om språken värderas olika och används 
på olika sätt så kommer det att skapa en viss attityd och tankegång kring språken som i 
sin tur, beroende på om den är positiv eller negativ, leder till ökad alternativt sänkt 
motivation till inlärning och senare användning.  
 
Det är inte bara omgivningen som influerar språkets inlärning utan individer har stora 
skillnader både i intresse och fallenhet för språk. Detta innebär att man även måste 
reflektera kring påverkan av individuella egenskaper såsom personlighet, 
språkbegåvning, tidigare språkkunskaper och inlärningsstrategier. Reflektioner bör 
göras över ålder vid inlärning av språket, om personen har fler än ett modersmål, om 
man har lätt för att ta till sig nya språk och sättet personen lär sig på (Spolsky, 1989, s. 
27).  
 

 
 
Figur 1. Modell över faktorer som påverkar L2-inlärning (Spolsky, 1989, s. 27).  
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1.2.5. Frisk$åldrande$hos$flerspråkiga$

Med stigande ålder påverkas det kognitiva systemet hos människan. En förtvining av 
hjärnans celler (neuroner) är något som sker hos alla människor i 
medelåldern/ålderdomen och är en naturlig del av åldrandet (Beckett, 2004).  
 
Man har i studier kunnat se att det sker en förändring av fonologi1, artikulation och i 
talflyt hos friska äldre vilket kan påverka det sociala beteendet (Altmann et al., 2001). 
Språkförståelsen verkar dock vara relativt väl bevarad trots sensoriska nedsättningar, 
exempelvis en hörselnedsättning, vilket är vanligt vid åldrande. Detta skulle kunna 
förklaras av att våra funktioner som minne, perception och språk är integrerade och 
kompensera för varandra (De Bot & Makoni, 2005, s. 36). Samma författare har även 
sett att den narrativa förmågan (berättelseförmågan) ökar med åldern (De Bot och 
Makoni, 2005, s. 116). Däremot har man kunnat se att man som äldre blir mindre 
effektiv i informationsgivande diskurs (De Bot & Makoni, 2005, s. 32) vilket är den 
enda försämringen i den pragmatiska2 aspekten man hittat hos friska flerspråkiga 
kopplat till åldrande vid testning på L1 (De Bot & Makoni, 2004, s. 33).  
 
Hos en frisk flerspråkig person är det faktorer som situation, ämne och samtalspartner 
som påverkar vilket språk man väljer att tala. Oavsett om man levt ett friskt liv med 
flerspråkighet eller är diagnostiserad med en demenssjukdom så avtar förmågan något 
till att välja rätt språk, språkblandning3 ökar och man tenderar att återgå till ett av sina 
språk (Friedland & Miller, 1999). Studier har även visat på att det sker en snabbare 
regression av L2 jämfört med L1 vilket kan bero på den behärskningsgrad man har i sitt 
L2 (Ardila och Ramos, 2008). Det kan även bero på att man efter pension ofta återgår 
till sin naturliga språkliga och kulturella omgivning då man är hemma mer med familjen 
och återskapar kontakter med gamla vänner med samma etniska tillhörighet. Detta 
innebär att individen inte längre deltar i lika stor utsträckning på samhällets 
majoritetsspråk vilket kan vara en annan anledning till att L2-användningen avtar hos 
friska flerspråkiga (De Bot & Makoni 2005, s. 23).  Om försämringen av språket är på 
grund av behärskningsnivån så spelar det stor roll hur väl man applicerade, använde och 
i vilken ålder man tillägnade sig sitt L2 (se 1.2.4 Inlärning och användning av L2).  

 
1.3. Alzheimers*sjukdom*

Personer i Sverige får en allt högre medellivslängd (Statistiska centralbyrån) vilket i sin 
tur kommer bidra till ett större antal individer som kommer ligga i riskzonen för att 
utveckla en demenssjukdom. Idag drabbas 7 % över 65 år av en demenssjukdom i 
Sverige och AS är den vanligaste formen av sjukdomen. AS står för 60 % av 
demenstyperna där andra kan vara vaskulär demens, Lewy body demens och 
frontallobsdemens (Demenscentrum). 
 
AS karaktäriseras av en onormalt påskyndad nedbrytningstakt av hjärnans neuroner som 
oftast börjar i den inre hjärnstrukturen hippocampus, vars primära funktion är minne, 
och dess närliggande områden. Symtom som minnesnedsättningar, förvirring, 
språksvårigheter, personlighetsförändringar och beteendestörningar är vanliga 
(Läkemedelsverket). Vid hjärnavbildning av hjärnan observeras senila plack 4  , 

                                                
1 Språkets ljudsystem. 
2 Språkets betydelse i sin kontext. 
3 Växla mellan sina olika språk under diskurs. 
4 Ansamlingar av bl.a. nedbrutna delar av neuroner i hjärnan. 
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neurofibrillära nystan 5  tillsammans med en generell förlust av volym (Rogers & 
Morrison, 1985). Orsaken till AS är till stor del okänd men högt blodtryck, höga 
blodfetter och upprepade skalltrauma är bland riskfaktorerna (Vårdguiden). Hereditet 
har man också kunnat se ha en bidragande faktor till att utveckla en demenssjukdom 
(Kalaria et al., 1997). Individer över 65 år är överrepresenterade bland de som 
diagnostiseras med AS och majoriteten är kvinnor. Vid misstanke om AS så görs flera 
tester för att fastställa diagnosen och man delar in sjukdomen i tidig respektive sen 
debut där kriterierna skiljer sig åt något. För att diagnostiseras med tidig AS måste 
åldern vara lägre än 65 år vid debuten samt att det, förutom en minnesnedsättning, ska 
förekomma något av följande; afasi 6 , agrafi, 7  alexi 8 , akalkuli 9  eller apraxi 10 
(Demenscentrum). Vid sen AS ska personen vara över 65 år och symtomen ska ha ett 
långsamt förlopp med minnesnedsättning som det främsta symtomet (Demenscentrum). 
Diagnostiserande sker genom testning av de olika kognitiva förmågorna vilket 
inkluderar språkförmåga, praktiska förmågor och orienteringsförmåga. I kombination 
med hjärnavbildning, blodprov och analys av vätskan som ligger kring hjärna och 
ryggmärg kan man få en klar bild av huruvida det rör sig om AS (Vårdguiden). 
 
Enligt Demenscentrum och Beckett (2004) delas sjukdomen in i 3 stadier; mild, 
medelsvår och svår. I det milda stadiet börjar minnesproblematiken bli påtaglig och den 
är ett märkbart hinder i vardagen. Närstående börjar märka av symtom såsom 
ordmobiliseringssvårigheter, vilket är en svårighet att hitta ord, samt en överdriven 
ojämnhet i humöret. I det medelsvåra stadiet tilltar minnesproblematik och 
språksvårigheter. En ökad förvirring tillkommer och individen har en tendens att vända 
på dygnet samt att få hallucinationer. Betydande personlighetsförändringar kan uppstå 
vilket kan yttra sig genom aggressivitet. I det svåra stadiet tilltar ytterligare samtliga 
symtom som nämns ovan och individen förlorar förmågan att röra sig viljemässigt och 
att reagera på yttre stimuli. I denna fas behöver individen omfattande omhändertagande 
under hela dygnet. 

 
1.4. Tidigare*forskning*om*Alzheimers*sjukdom*och*flerspråkighet*

1.4.1. Språk$och$kognition$vid$Alzheimers$sjukdom$

Språket är en del i ett stort system som är tätt sammanvävt med andra undersystem 
såsom minne, perception, känslor och även uppmärksamhet vilket De Bot & Makoni 
(2005, s. 5) kallar ”Dynamic Systems Theory” (DST). Det stora systemet är i konstant 
förändring med sin omgivning och mellan de olika undersystemen. Det har även en 
begränsad mängd energi som driver det och i sin tur har även undersystemen en 
begränsad mängd energi de kan processa (Djikstra et al., 2004). Trots att man kallar 
dem undersystem så är detta inte en modulär syn utan en interaktionistisk där alla 
undersystem är sammankopplade och beroende av varandra med kopplingar och noder 
mellan sig. Interaktionister har även synen att om man inte använder noderna mellan de 
olika systemen tillbakabildas de och man förlorar funktion.  
 
 

                                                
5 Onormala proteinansamlingar i hjärnan vilket är en indikator för Alzheimers sjukdom.  
6 Språkliga svårigheter efter hjärnskada. 
7 Påverkad skrivförmåga efter förvärvad hjärnskada. 
8 Påverkad läsförmåga efter förvärvad hjärnskada. 
9 Påverkad räkneförmåga efter förvärvad hjärnskada. 
10 Oförmågan att utföra invecklade viljemässiga rörelser  
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Att kognition och språk är sammanvävt innebär att det är svårt att dra en gräns för var 
ett undersystem slutar och var det andra börjar. I detta bottnar sig också grundproblemet 
med att studera språk. Det är svårt att bortse från t.ex. arbetsminne i språkstudier då det 
har stor betydelse för alla lingvistiska nivåer som exempelvis fonologi, pragmatik, 
morfosyntax11 etc. (De Bot & Makoni, 2005, s. 3; Beckett, 2004). Om minnet är gravt 
påverkat av en neurologisk sjukdom som AS kan t.ex. den generella morfosyntaktiska 
förståelsen bli nedsatt på grund av att det är svårt att hålla de grammatiska strukturerna i 
arbetsminnet (De Bot & Makoni, 2005, s. 32). Minnessvårigheter leder även hos 
individer med AS till en större mängd irrelevanta yttranden som inte hör till det aktuella 
ämnet. Man har även sett att individer med AS yttrar fler betydelsefattiga fraser samt 
frekvent byter samtalsämne på ett sätt som stör flytet i en konversation (Djikstra et al., 
2004). Lägre grammatisk komplexitet och fler avbrutna yttranden kan även observeras 
hos denna patientgrupp (De Bot & Makoni, 2005, s. 39). AS påverkar alltså alla 
lingvistiska nivåer i någon grad (Beckett, 2004; Gómez-Ruiz, Aguilar-Alonso, Espasa, 
2012). Mer detaljerad beskrivning av påverkan inom varje lingvistisk domän tas upp 
längre fram (se 1.4.3 Språkkarakteristik hos en- och flerspråkiga vid Alzheimers 
sjukdom). 
 
Det står klart att minnet är en viktig process i alla delar av språkproduktion och 
perception. I sin bok “A Neurolingustic Theory of Bilingualism” från 2004 understryker 
Michel Paradis detta faktum och tar även upp vikten av att separera de olika språkliga 
förmågorna och hur de lagras i minnet. Uppdelningen görs mellan deklarativt och 
procedurellt minne och syftar till att förklara hur dessa minnesfunktioner tar hand om 
den automatiserade respektive den medvetna användningen av språket (Paradis, 2004, s. 
7). I det deklarativa minnet lagras metalingvistisk kunskap (medvetna kunskaper om 
språket) som har blivit formellt inlärd vilket syftar till ett mer avancerat ordförråd och 
grammatiska regler som har tillägnats genom undervisning. L2 brukar lagras här då den 
oftast tillägnas senare i livet genom undervisning men även vissa aspekter av L1 som 
tillägnas formellt lagras här. Denna kunskap används kontrollerat och medvetet och 
kallas därför explicit (Gómez-Ruiz et al., 2012). Denna explicita kunskap lagras 
tillsammans med kunskap om världen och tidigare självupplevda händelser. I det 
deklarativa minnet lagras även motorisk kunskap likväl som kognitiv och är den delen 
av minnet som inkluderar kunskaper man medvetet kan plocka fram och applicera i en 
situation som t.ex. grammatiska regler i språkliga fall (Paradis, 2004, s. 8).  
 
Det procedurella minnet lagrar bl.a. den implicita lingvistiska förmågan som man 
tillägnat sig omedvetet. Fonologi, morfosyntax och ett basalt ordförråd på modersmålet 
är exempel på detta. Denna kunskap är automatiserad och samvarierar inte med IQ 
medan kunskap i det deklarativa minnet gör det (Paradis, 2004, s. 8). Var de olika 
delarna av L2 kommer att lagras beror på individens ålder vid introduktion av språket. 
En senare inlärning gör att individen får mindre automatisering av sitt L2 (Gómez-Ruiz 
et al., 2012) vilket Ullman (2004) motsätter sig och påstår att användning av 
procedurellt minne sker även vid inlärning i vuxen ålder. Lagring sker dock först 
explicit i det deklarativa minnet och sedan lagras det mer implicit när högre kompetens i 
språket uppnås. Vid AS så har det påvisats att det deklarativa minnet påverkas redan i 
tidiga stadier av sjukdomen medan det procedurella minnet är relativt bevarat till senare 
stadier (Paradis, 2004, s. 139). Detta talar för att individer med AS kommer att ha 
svårigheter med ordförråd och mer komplicerade grammatiska strukturer som tillägnats 

                                                
11 Ordens form, böjningar och regler för kombinationsmöjligheter 
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senare i livet. Personer med en demenssjukdom visar på större kognitiva brister om man 
testar L2 jämfört med L1 (Ardila & Ramos, 2008) vilket skulle kunna förklaras genom 
Paradis (2004) neurolingvistiska teori. Om L1 och L2 har tillägnats simultant eller i tät 
följd i tidig ålder så förväntas de påverkas på samma sätt. Detta stöds i studien av 
Gómez-Ruiz et al. (2012) där de testade simultant flerspråkiga individer med mild AS 
och fann liknade svårigheter i båda språken. 
 
1.4.2. Flerspråkighet$som$skydd$mot$demenssjukdom$

Flerspråkighet är ett heterogent fenomen och skiljer sig från person till person under 
livets gång (Ardila & Ramos, 2008) vilket gör att man inte kan jämföra dem rakt av 
med varandra (Beckett, 2004). I studier har man dock kunnat se att de språkkunskaper 
som flerspråkiga besitter kan komma att fungera som ett skydd mot en kognitiv 
försämring (De Bot & Makoni, 2005, s. 58; Bialystok et al., 2007). I vissa studier har 
man sett att flerspråkiga har genomsnittligen fyra år senare debut av en eventuell 
demenssjukdom jämfört med enspråkiga (Bialystok & Craik, 2010). Socioekonomisk 
status kan möjligen ha en del i det skyddet enligt vissa studier där bland annat Beckett 
(2004) skriver att studier visat att utbildningsnivå korrelerar med hur stor risk man löper 
att utveckla AS då hög socioekonomisk status oftast korrelerar med hög 
utbildningsnivå. I studier har man även kunnat se att daglig hjärnaktivitet som 
exempelvis att lösa korsord eller sudoku kan komma att påverka hur väl man löper risk 
att utveckla en demenssjukdom (Demenscentrum). Bosma (2003) skriver däremot att 
det kan vara som så att utbildning inte har en direkt skyddande effekt på hjärnan i 
utvecklandet av AS, utan att det snarare är faktorer som arbetsmiljösituation som kan 
förklara en snabbare utveckling. Detta på grund av att lågutbildade i större utsträckning 
arbetar i mer fysiskt utmanande miljöer och med mindre utmanade kognitiva uppgifter 
som sina arbetsuppgifter. 
 
1.4.3. Språkkaraktäristik$hos$enF$och$flerspråkiga$med$Alzheimers$sjukdom$

Nedan presenteras flera skillnader i hur språket ser ut hos framför allt flerspråkiga men 
också enspråkiga med AS och hur deras språkliga beteende skiljer sig från varandra och 
från friska äldre. Språket blir belyst ur olika aspekter beroende på processnivå, 
mikrolingvistiskt eller makrolingvistiskt. Mikrolingvistiska processer inkluderar 
funktioner inom frasen såsom fonologi, semantik 12  och morfosyntax medan 
makrolingvistiska processer inkluderar pragmatik. Detta innebär den innehållsmässiga 
kopplingen mellan fraserna och i vilken mån individen kopplar innehållet till 
samtalsämnet i stort. Makrolingvistiken innefattar även den sociala kontexten och 
individens beteende kopplat till språket (de Lira, Ortiz, & Campanha, 2011). I denna 
studie kommer fokus ligga på den makrolingvistiska strukturen hos denna patientgrupp 
för att beskriva den innehållsmässiga kopplingen mellan yttranden samt kopplingen till 
samtalsämnet i stort och till kontexten.  
  
1.4.3.1 Fonologi$
Det finns många språkliga aspekter där det är stor skillnad mellan friskt åldrande och 
patologiskt13  åldrande men därtill räknas inte fonologin. Artikulation och uttal håller 
sig relativt intakt även i senare stadier av sjukdomen. Artikulatoriska svårigheter som 
kan observeras hos individer med AS är till följd av generella motoriska nedsättningar. 
Dessa påverkar hela kroppen i sena stadier av sjukdomen men de artikulatoriska 

                                                
12 Ordens betydelse. 
13 Patologi är läran om sjukdomar och hur de diagnostiseras.  
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nedsättningarna har inte kunnat påvisas ha en specifik neurologisk bakgrund och skiljer 
sig inte i svårighetsgrad mellan en- och flerspråkiga med diagnosen (Friedland & 
Miller, 1999; Beckett, 2004; De Bot & Makoni, 2005, s. 37). 
 
1.4.3.2 Semantik$
Man har funnit att enspråkiga individer med demens har färre innehållsord per yttrande 
och minskat ordflöde vilket kan tyda på att de har ett begränsat vokabulär jämfört med 
friska individer (Djikstra et al., 2004). Innehållsord avser ord som bär betydelsen i ett 
yttrande, t.ex. substantiv, verb, adjektiv och i viss mån adverb (Nettelbladt & Salameh, 
2007, s. 201). Beckett (2004) har även hittat samma ordmobiliseringsproblematik hos 
flerspråkiga med demens men i olika utsträckning i språken. Ordmobilisering påverkas i 
stor grad av nedsättningar i minneskapacitet hos både en- och flerspråkiga. Men detta är 
inte unikt för AS utan det uppstår även långsam ordmobilisering i normalt åldrande. Det 
har påvisats i andra studier att de språkliga svårigheterna som en- och flerspråkiga 
individer med AS uppvisar i stor utsträckning liknar de språkliga svårigheter som 
kommer med normalt åldrande men att de förekommer i större utsträckning (Altmann et 
al., 2001; De Bot & Makoni, 2005, s. 38).  
 
De Bot och Makoni (2005, s. 37) skriver att man i studier har hittat antydan till att det är 
valet av formen på ordet som saktar ner ordmobiliseringen hos enspråkiga dementa och 
inte sökandet efter rätt ordkandidat. Trots detta så har vissa studier på enspråkiga 
dementa visat att de hittar målordet lika många gånger som friska men att det tar längre 
tid för individer med AS att hitta ordet (De Bot & Makoni, 2004, s. 39). Flerspråkiga 
individer med AS har även svårigheter med inhibering av det ena språket men det finns 
forskning som tyder på att de kan använda sitt L1 som en reserv i kommunikation på 
L2. Däremot blir denna språkblandning inadekvat i kommunikation med enspråkiga 
(Ardila & Ramos, 2008).  
 
1.4.3.3 Morfosyntax$
Produktion och förståelse av morfosyntax är också något man sett bevaras i senare 
stadier av AS (Beckett, 2004). Morfosyntaxen börjar dock försämras tidigare än t.ex. 
fonologi eftersom det är starkt beroende av minnesförmågan som är en av de första 
kognitiva funktionerna som påverkas vid AS (Beckett, 2004; De Bot & Makoni, 2005, 
s. 32, s. 40). I några få studier har man dock fått fram att den morfosyntaktiska 
förmågan verkar vara bevarad senare än man trott, när man i uppgifter har minskande 
minneskrav (De Bot & Makoni, 2005, s. 40). Grammatisk komplexitet avtar dock som i 
normalt åldrande, men i högre takt. Detta sker oberoende av individens ålder vid 
sjukdomsdebuten. Hos de flerspråkiga dementa så avtar komplexiteten i deras L2 
snabbare än i deras L1 (De Bot & Makoni, 2005, s. 62).  
 
Individer med AS har inte, till skillnad från personer med afasi, kunnat påvisas bli 
agrammatiska. Agrammatism karaktäriseras av en mycket låg förekomst av 
grammatiska ord och ändelser i talet och består till största delen av vanligt 
förekommande substantiv och verb. Grammatiken blir förenklad och påverkad hos en- 
och flerspråkiga dementa speciellt i senare stadier av sjukdomen. Om mer komplexa 
fraser används så är de begränsade till några få välanvända och inövade yttranden 
(Beckett, 2004). Problematiken antas bottna sig i att då det uppstår svårigheter med 
arbetsminne blir det svårt för individen att välja komponenter till den tänkta frasen och 
hålla dem i arbetsminnet för bearbetning. I talet kan de grammatiska svårigheterna yttra 
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sig som omstarter, parafasier14 och perseverationer15 (Beckett, 2004). För mer detaljerad 
information se De Bot och Makonis modell gällande minnet i språkproduktion (De Bot 
& Makoni, 2005, s. 47).  
 
1.4.3.4 Pragmatik$$$$$$
Fonologi och morfosyntax bevaras oftast till senare stadier av AS. Däremot är den 
pragmatiska förmågan likt den semantiska förmågan känslig för påverkan och 
framträder i tidiga stadier av sjukdomen. Djikstra et al. (2004) tittade på diskurs hos 
friska och dementa enspråkiga individer där huvuddragen var ”coherence” och 
”conciseness”. Det förstnämnda beskrivs som individens förmåga att hålla sig till det 
aktuella samtalsämnet. Det kan även beskrivas som förmågan att binda ihop olika 
yttranden på ett meningsfullt sätt samt att hålla sig till kulturellt etablerade 
konversationsregler (Beckett, 2004). ”Coherence” delades upp i lokal ”coherence” som 
visade hur individen kopplade ett yttrande till det föregående yttrandet på ett 
innehållsmässigt relevant sätt, och global ”coherence” som visade hur väl yttrandet 
förhåller sig till samtalsämnet i stort. Den andra komponenten de tittade på var 
”conciseness” vilket förklarar huruvida individen kan bidra med information till 
diskursen, med rätt mängd information, relevans och effektivitet (Djikstra et al., 2004). 
Man fann att individer med demens hade större svårigheter med att underhålla ett 
samtalsämne vid global ”coherence” än friska åldersmatchade individer. Deras diskurs 
var mer vag, odefinierad och hade färre innehållsord per yttrande. Dessutom hade 
individer med demens fler repetitioner än de friska individerna. Flera avbrutna yttranden 
och ovanligt högt antal samtalsämnesbyten till orelaterade ämnen gjorde att individerna 
hade svårigheter med global ”coherence”. Utöver detta är överdriven pratsamhet vanligt 
hos personer med AS (Beckett, 2004) vilket tillsammans med den låga frekvensen av 
innehållsord bidrar till vagheten i yttrandena (Djikstra et al., 2004). Även ett högre antal 
ospecifika ord och pronomen utan tidigare referent, t.ex. ”sak”, ”grej”, “hon” och ”den” 
förekommer i talet hos individerna med demens (Djikstra et al., 2004). Lokal 
”coherence” var däremot enklare att bibehålla för individerna med demens och skiljde 
sig inte signifikant från de friska. Detta föreslår de är på grund av att de kognitiva 
resurserna inte överskrids vid lokal ”coherence” för att minnet inte belastas i lika stor 
utsträckning som vid global ”coherence” (se 1.5.1 Språk och kognition och 1.3 
Alzheimers sjukdom för förklaring av DST).  
 
Av de få studier som har gjorts på diskursförmågan hos flerspråkiga personer med AS 
(Hyltenstam & Stroud, 1989; Beckett, 2004) så framgår det att de flerspråkiga, precis 
som enspråkiga, har problem med ”coherence” på alla sina språk men på ett mer 
framträdande sätt i L2. Detta föreslår Hyltenstam och Stroud (1989) är på grund av att  
dessa studiers deltagare hade en lägre kompetensnivå i sitt L2 och att det därför krävde 
mer kognitiva resurser. Detta frigjorde för få resurser för att kunna bidra adekvat till 
samtalsämnet i alla lägen i konversationen. Ämnesbyten, vaga yttranden och svar 
uppstod då mer frekvent i L2 är i L1. Hamilton (1994, s. 11) föreslår dock att 
konversationsförmågan kan vara bevarad längre in i sjukdomen då individerna med AS 
tidigt lär sig tillämpa kompensatoriska strategier för att väga upp för de kognitiva 
bristerna som orsakar pragmatiska problem. Sådana strategier kan vara undvikande av 
svar, korrigering av yttranden eller frekventa ämnesbyten.  
 

                                                
14 Yttrande av ljud, ord och hela fraser som inte överensstämmer med individens tänkta yttrande.  
15 Patologiskt upprepande av ord, fras eller gest i avsaknad av stimuli. 
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Svagheter som uppstår i diskurs med ”coherence” och ”conciseness” kan även uppstå i 
narrativor. I studier har man inte kunnat hittat någon korrelation mellan narrativ 
komplexitet och utbildning. Med tanke på att narrativor är något som förekommer i alla 
kulturer kan det således vara intressant att använda narrativor som ett diagnostiskt 
verktyg då det kan kringgå problematiken med testvana hos de med högre utbildning 
(De Bot & Makoni, 2005, s. 111). Studier på språk och åldrande har visat att 
ansiktsmimik, rösttonläge och beröring är kommunikativa funktioner som bevaras sent i 
sjukdomen (Beckett, 2004). Även turtagning som är en motståndskraftig förmåga blir 
påverkad mot senare stadier av sjukdomen (Beckett, 2004; Hyltenstam & Stroud, 1989). 
En ytterligare del av kontexten som behövs tas hänsyn till är vilket språk som 
samtalspartnern talar och att anpassa sitt eget språk därefter. Friedland och Miller 
(1999) nämner två mekanismer, språkval och språkseparation, som bakomliggande 
orsak till att välja rätt språk för rätt situation när man samtalar med en enspråkig 
samtalspartner. Vad gäller språkval kan flerspråkiga personer med AS medvetet välja 
språk, men tolkning av situation kan leda till förvirring och bidra till försvåring av 
språkval (De Bot & Makoni, 2005 s. 68). Språkseparation innebär förmågan att hålla 
isär sina språk från varandra under ett samtal (Friedland och Miller, 1999). Svårigheter 
med inhibering av det icke-valda språket kan vara en möjlig förklaring till att 
språkseparation blir svårt för flerspråkiga personer med AS (Friedland & Miller, 1999) 
vilket kan yttra sig som en ofrivillig språkblandning (Hyltenstam & Stroud, 1989). 
 
1.4.3.5 Bildstöd$
Då nedsättning inom pragmatiska förmågor även leder till en minskad förmåga att läsa 
av de olika kontextuella faktorerna i samtalssituationen skulle ett multimodalt 
kommunikationssätt inte alltid lösa alla svårigheter men man har sett i studier på 
flerspråkiga med AS att samtalsförmågan hjälps av att ha stöd i kontexten och därmed 
att samtal kring föremål eller företeelser i den omedelbara omgivningen är lättare 
(Hyltenstam & Stroud, 1989). De Bot och Makoni (2005, s. 41) nämner även att 
individer med AS förstår bäst när budskapet presenteras multimodalt, t.ex. i tal och 
skrift.  
1
1.5. Analysmodell*

Denna studie baseras på diskursanalys (DA) som syftar till att analysera språket i 
intervjuer, tal, berättelser och naturliga förekommande samtal på ett mer övergripande 
sätt än på menings- och yttrandenivå. Beckett (2004) beskriver DA som ett sätt att 
analysera hur man använder språkliga tekniker för att skapa förståelse i kommunikation. 
Analysen kan då innefatta aspekter som “coherence”, “conciseness”, turtagning, flyt och 
repetitioner och materialet beskrivs som sammanhängande tal i sin kontext (Beckett, 
2004; Norrby, 1996, s. 27) (se 1.5.3.4. Pragmatik för förklaring av ”coherence” och 
”conciseness”). DA vill fokusera på hur individen anpassar språket till de kontextuella 
variabler som finns vare sig det är miljö, kultur eller person och bygger vidare på den 
klassiska talaktsteorin av Austin och Searle (Norrby, 1996, s. 63) som ville beskriva ett 
yttrandes funktion och dess handlingskraft. Då Austin och Searle fokuserade mer på 
yttranden som vi använder som handlingar, t.ex. att lova, viga, kungöra, är inriktningen 
indirekta talakter mer relevant för diskursanalys då det fokuserar på den underliggande 
meningen av ett yttrande (Vad det är kallt= Stäng fönstret). 
 
Diskursanalys tillåter analys av ett naturligt sätt att kommunicera (Hamilton, 1994, s. 
166) vilket i detta fall åsyftar till kommunikation som förmedlar mening till en eller fler 
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samtalspartner vilket görs av nödvändighet eller intresse. I formella testsituationer så 
kan det inte förväntas att en individ visar sin fulla repertoar då det kan uppfattas som att 
det inte finns något verkligt kommunikationsbehov. Formella test eliciterar alltså 
språkproduktion ur sin kontext och kan därför inte tolkas som helt representativt för 
individens vardagliga kommunikation.  
 
Hyltenstam och Stroud (1989) skriver att topic-treatment (samtalsämneshantering), 
förmågan att underhålla och introducera nya samtalsämnen, är känsligt för påverkan av 
AS. Eftersom diskursanalys befattar sig med ämneshantering är det relevant att använda 
sig av DA då svårigheter med samtalsämneshantering uppträder relativt tidigt i 
sjukdomen (Hyltenstam & Stroud 1989; Beckett, 2004). Samma författare tittade på hur 
samtalsämneshantering fungerade hos flerspråkiga individer med AS och vilka 
strategier de applicerade för att reparera makrostrukturen samt hur ofta strukturen bröts 
ner. De gjorde detta genom att dela upp alla yttranden i fyra kategorier som beskrev i 
vilken mån de bidrog till konversationen och hur relevanta yttrandena var i samband 
med samtalsämnet. Kategorierna de tittade på var ”topic focused contribution” (TF), 
”topic related contribution” (TR), ”topic digression” (TD) och ”topic change” (TC). För 
vidare definition av kategorierna se 3.3.4 Kategorier. 
 
Både Beckett (2004) och Hyltenstam och Stroud (1989) fann skillnader mellan 
individernas olika språk. L1 verkade hos alla individer som studerades ha en högre 
andel yttranden som bidrog till samtalsämnet medan L2 hade fler irrelevanta yttranden 
och ämnesbyten. Kategorierna ger klarhet i hur mycket information som behöver ges 
och hur mycket återkoppling som behövs till föregående yttranden men även till 
samtalsämnet i stort för att det ska ses som adekvat.  
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2. SYFTE&OCH&FRÅGESTÄLLNING1
Det övergripande syftet med denna studie är att bidra till kunskapen kring språklig 
påverkan vid AS hos flerspråkiga individer då forskning inom området för 
flerspråkighet och AS fortfarande är relativt litet (Friedland & Miller, 1999). Syftet med 
studien är att samla in information om makrolingvistiska strukturen hos denna 
patientgrupp. Fokus ligger på hanteringen av samtalsämne hos flerspråkiga med AS.  
De flerspråkiga kommer att jämföras med enspråkiga med samma diagnos i 
kategorierna TF, TR, TD och TC (se 3.4 Kategorier) för att se hur väl man hanterar ett 
samtalsämne. Berättande till bildserie eliciteras även för att se om bildstöd underlättar 
berättandet i jämförelse med ett mer fritt spontant tal i vardagen.  
 
Följande frågeställningar vill besvaras:  
 

1. Hur ser TF, TR, TD och TC ut hos de en- och flerspråkiga deltagarna? 
2. Hur skiljer sig de olika språken åt hos de flerspråkiga med avseende till 

kategorierna?   
3. Hur skiljer sig de en- och flerspråkiga deltagarna åt med avseende till 

kategorierna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
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3. METOD1
Till denna studie rekryterades fyra personer med en- och flerspråkig bakgrund, samtliga 
diagnostiserade med trolig AS. Det är svårt att generalisera till övrig population då 
patientgruppen är heterogen, där personer påverkas olika med olika symtom. Därför 
valdes en fallstudiedesign då en djupare analys av språket möjliggörs. Datan samlades 
in genom semistrukturerad intervju och berättande till bildserie där syftet med 
elicitering av narrativa var för att se om bildstöd underlättade berättandet i jämförelse 
med ett mer fritt spontant tal i vardagen. Allt material som samlades in under besöken 
transkriberades och analyserades utefter en kvalitativ metod.  
 
3.1. Deltagarna*

3.1.1. Urvalskriterier$

Inklusionskriterer till studien var att deltagaren skulle vara diagnostiserad med AS, vara 
enspråkig med svenska som modersmål eller flerspråkig med svenska som andraspråk 
som tillägnats i vuxen ålder samt varit bosatt i Sverige. Deltagarna ombads även ha en 
anhörig som kunde närvara vid varje testtillfälle. Personer som hade annan 
demenssjukdom, drabbats av stroke, psykisk sjukdom eller som tidigare hade en 
konstaterad språkstörning exkluderades från denna studie. 
 
3.1.2. Rekrytering$

Deltagarna rekryterades via demensföreningar och minnesmottagningar i Mellansverige 
där en första kontakt etablerades per telefon eller via e-post. Därefter skickades ett 
informationsbrev (se bilaga 1) ut till de mottagningar och föreningar som visade 
intresse. Brevet innehöll information om studien och dess upplägg samt frankerade 
följebrev (se bilaga 2) att skicka till de personer som ansågs vara potentiella deltagare. 
Brevet till deltagaren innehöll information om studien och deltagande (se bilaga 3), 
intresseanmälan till deltagande (se bilaga 4) samt frankerade brev att återsända 
intresseanmälan direkt till författarna. Totalt visade nio individer intresse att delta i 
studien, varav en var flerspråkig. En deltagare uteslöts från studien då annan 
demenssjukdom förelåg. För att rekrytera fler flerspråkiga deltagare kontaktades även 
demensboenden. Vid visat intresse tog de del av informationen (se bilaga 5) och 
skickade brev till deltagaren (se bilaga 6). På så sätt rekryterades ytterligare en 
flerspråkig deltagare. Då studier dels visar på att flertalet som drabbas av AS är kvinnor 
gjordes urvalet av de enspråkiga intressenterna baserat på hur jämförbara de var i kön 
och år av diagnos med de flerspråkiga. Två finsktalande personer rekryterades till 
studien (se 3.1.3 Deltagarnas bakgrund) och för att möjliggöra en bedömning av det 
finska språket rekryterades tre finsktalande personer med finska som L1 via Uppsala 
universitet och författarnas bekantskapskrets för hjälp med testning på finska, 
transkription och översättning till svenska. 
 
3.1.3. Deltagarnas$bakgrund$

Fyra personer rekryterades till studien, två svenskt enspråkiga och två flerspråkiga med 
finska som modersmål och svenska som andraspråk (se tabell 1 för en sammanfattning 
av deltagarna). De flerspråkiga deltagarna hade lärt sig svenska i vuxen ålder. 
Åldersintervallet låg mellan 64-85 år med en jämn könsfördelning. Samtliga deltagare 
var diagnostiserade med trolig AS. Ingen kontroll för hur eller var utredningen av AS 
ägt rum gjordes men diagnosen fastställdes enligt anhöriga mellan åren 2009 och 2011. 
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Två av deltagarna fick sin diagnos innan 65 års ålder och är troligen diagnostiserade 
med tidig AS medan resterande två troligen har sen AS (se 1.3 Alzheimers sjukdom). 
Tre av deltagarna bodde kvar i sina hem tillsammans med en make/maka medan en av 
deltagarna bodde på ett finsktalande boende med personal dygnet runt. Deltagarna var 
inte matchande gällande utbildningsnivå.  
 
De finsktalande deltagarna var succesivt flerspråkiga och hade lärt sig svenska från att 
de kom till Sverige för ca 30 respektive 50 år sedan. Finskan användes av den ena 
deltagaren på daglig basis medan den andra deltagaren använde finskan ett par gånger 
varje vecka. Hos de flerspråkiga deltagarna finns ingen kontroll för hur mycket input av 
svenskan (L2) de får varje dag. 
 
 
                          Tabell 1. Sammanfattning av deltagarna 

 Deltagare Ålder Kön L1 L2 Diagnos 
Enspråkiga OM 68 Kvinna Svenska  2009 

 BG 64 Man Svenska  2011 
       

Flerspråkiga KR 72 Kvinna Finska Svenska 2010 
 LL 85 Man Finska Svenska 2011 

                            L1: första språk, L2: andra språk 
 
 
OM  
OM är en enspråkig kvinna som fick sin diagnos år 2009, innan 65 års ålder. Hon lever 
tillsammans med sin make och upplever inte själv att språket har påverkats av AS. 
Hennes högsta avslutade utbildning är gymnasium.   
 
BG  
BG är en enspråkig man som lever tillsammans med sin maka. Han fick sin diagnos 
innan 65 års ålder år 2011 och vid besöket märks det tydligt att språket är påverkat. BG 
och hans maka upplever att det sedan sjukdomsdebuten blivit svårt att hitta ord samt att 
ordförståelsen i viss mån blivit påverkad. Hans högsta avslutade utbildning är högskola. 
 
KR  
KR är en flerspråkig kvinna med finska som sitt första språk. Hon är uppvuxen i 
Finland men har bott i Sverige ca 30 år. KR fick sin diagnos år 2010 och lever 
tillsammans med sin make. Hon använder sin finska ett par gånger i veckan vid kontakt 
med familj och vänner och åker till Finland flera gånger om året. Svenskan används 
dagligen i hemmet, i kontakt med vänner och i samhället och hon skattar själv sin finska 
och svenska som mycket god. Hon har gymnasium samt tvåårig handelsutbildning som 
sin högsta avslutade utbildning. 
 
LL  
LL är en flerspråkig man med finska som sitt första språk och är uppvuxen i Finland. 
Han har varit bosatt i Sverige ca 50 år och är den enda av deltagarna som bor på ett 
demensboende, på en finskspråkig avdelning där han använder finskan på daglig basis. 
LL fick sin diagnos år 2011 och verkar generellt vara mindre medveten om sina 
språkliga svårigheter jämfört med de övriga deltagare. Han har svårt att skatta sin 
kunskap i språken och det framgår inte om han upplever någon skillnad i språken efter 
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sjukdomsdebuten, dock upplever han finskan som det starkare språket. LL har folkskola 
som sin högst avslutade utbildning vilket motsvarar 6 år i grundskolan. 
 
3.2. Material*

För att få en uppfattning om deltagarnas språkliga bakgrund användes ett frågeformulär 
inspirerat av en enkät framtagen av Namei (2002) (se bilaga 7), vilket innehöll frågor 
om deltagarnas språkliga bakgrund. Vidare så baserades huvudsamtalet på en 
semistrukturerad intervju där samtalet var relativt fritt. Författarna till denna studie 
konstruerade förutbestämda frågor som stöd vid testsituationen (se bilaga 8) om 
samtalet avstannade. För att fånga spontantal arbetades ämnena fram med en vision om 
att använda öppna och breda frågor för att låta deltagaren styra samtalet. Även eliciterad 
narrativa användes för att undersöka om det fanns en skillnad i fritt spontant tal i 
kontrast till en mer strukturerad situation med bildstöd. Med tillåtelse av författarna från 
projektet COST-MAIN, MAIN = ”Multilingual Assessment Instrument for Narratives” 
användes bildserien ”baby birds” för att elicitera narrativan (se bilaga 9). MAIN togs 
fram av ett internationellt tvärprofessionellt team om ca 30 forskare bestående av bl.a. 
lingvister, logopeder och psykologer. Materialet är framtaget att användas på barn 
mellan 3-9 år med flerspråkig bakgrund. Under COST-MAIN projektet gång 
framarbetades fyra bildsekvenser á sex bilder vardera och bildsekvenserna anses vara 
strukturellt lika i dess uppbyggnad. Materialet har hittills inte använts på vuxna mer än 
under en pilotstudie i projektets början utan fokus har varit barn (Bohnacker., Personligt 
meddelande från 2013-10-31). Det är således inte standardiserat för vuxna och 
analyserades därför inte utifrån det analyssätt som hör till. Då bilderna är framtagna att 
vara kulturellt neutrala för att elicitera narrativa valdes en bildserie från detta projekt. 
 
3.2.1. Utrustning$

Varje testtillfälle filmades med en Panasonic NV-GS75EG för att i efterhand analysera 
och transkribera materialet. En EDIROL by Roland R-09HR användes som reserv för 
ljudupptagning. 
 
3.3. Procedur*

3.3.1. Datainsamling$

Datainsamling och transkription skedde gemensamt med två författare till en annan 
studie, analys gjordes dock separat. Ett gemensamt material togs fram för att sedan 
analyseras ur olika perspektiv. Datainsamling skedde vid ett tillfälle med de enspråkiga 
deltagarna och vid två tillfällen med de flerspråkiga. Samtal med de enspråkiga skedde 
enbart på svenska och med de flerspråkiga fördes ett samtal på svenska och ett samtal 
på finska. Samtalen med de flerspråkiga skedde med 1 eller 2 veckors mellanrum för att 
undvika inlärningseffekt vilken uppstår om deltagaren presterar bättre vid andra 
testningen för att de blir bekanta med situationen och med materialet. Om testning görs 
med några dagars mellanrum kan denna effekt minskas. Två personer var med vid varje 
testtillfälle där en var testledare och den andra ansvarade för tekniken. Vid samtal på 
finska var tolken testledare och författaren gav instruktioner till tolken. Samtliga besök 
filmades för att kunna fånga icke-verbal kommunikation samt spelades in med diktafon 
för att ha en teknisk reserv. En anhörig till deltagarna var närvarande vid hela 
datainsamlingen. I ett fall då anhörig inte kunde närvara var personal på boendet 
närvarande istället. Datainsamlingen skedde i deltagarnas hem och innan testningen 
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påbörjades informerades deltagare och anhöriga om att medverkan kunde avbrytas när 
som helst, dock valde ingen att avbryta. 
 
Samtalen var 30-40 minuter långa och bestod av tre huvuddelar; formulärbaserade 
frågor om språklig bakgrund, semistrukturerad intervju och elicitering av narrativa 
genom berättande till bildserie. Alla fick samma standardiserade instruktioner upplästa 
innan datainsamlingen påbörjades (se bilaga 10). De standardiserade instruktionerna 
översattes även till finska (se bilaga 11). Datainsamlingen inleddes sedan med att ställa 
frågor om deltagarens språkliga bakgrund (se bilaga 7). Då deltagaren i vissa fall hade 
svårt att svara på frågorna på grund av minnesproblematik användes en anhörig som 
informationskälla. Den andra delen, semistrukturerade intervjun (se bilaga 8), bestod av 
ett relativt fritt samtal med några förberedda samtalsämnen för att få samtalet att flyta. 
Deltagaren tilläts dock styra samtalet och testledaren gav samtalsstöd och uppmaningar 
till fortsatt berättande men var relativt passiv. Passiv i detta fall avser inte att testledaren 
var tyst utan ett naturligt samtal var det som eftersträvades. En måttlig passivitet 
användes som strategi för att undvika att testledaren tog för mycket ansvar för 
interaktionen då detta är vanligt i konversation med individer med kognitiva 
nedsättningar (De Bot & Makoni, 2005, s. 18). Det är dock mycket svårt att förhindra 
denna påverkan helt och även att kontrollera för dess förekomst (De Bot & Makoni, 
2005, s. 22). Målet var att deltagaren skulle få relativt mycket utrymme i samtalet för att 
kunna få en ansenlig mängd tal att analysera.  
 
Sista delen av samtalet bestod av en uppgift där deltagaren uppmanades att hitta på en 
berättelse till en bildserie (se bilaga 9). Alla fick samma standardiserade instruktioner 
upplästa (se bilaga 10) som även innehöll en lista med förbestämda frågor att använda 
som promting till bildserien, vilka var utarbetade av författarna till denna studie. Dessa 
användes vid behov om deltagaren fastnade på en bild och inte kom vidare och frågorna 
översattes även till finska (se bilaga 12). Deltagaren uppmanades att berätta så detaljerat 
som möjligt och fick först se bildserien under tystnad i sin helhet. Därefter fick 
deltagaren se de enskilda bilderna i serien i kronologisk ordning och berätta till dem för 
testledaren.  
 
3.3.2. Databearbetning$$

Innan databearbetningen påbörjades avidentifierades all data och alla deltagare gavs ett 
kodnamn bestående av två bokstäver. Kodnyckeln är tillgänglig endast för författarna 
och programansvarig för logopedprogrammet vid Uppsala universitet. 
 
3.3.2.1 Transkribering$
Det svenska materialet transkriberades av författarna till denna studie samt två författare 
till en annan studie, och gjordes i Microsoft Word. Materialet kontrollerades mot datan 
av alla författare vid flertalet tillfällen för att uppnå en hög tillförlitlighet i 
transkriptionen. Transkriptionsregler (se bilaga 13) bestämdes gemensamt av alla 
författarna innan transkriptionen påbörjades och baserades på förslag ur Catrin Norrbys 
bok ”Samtalsanalys” (2004) och ur Åke Viberg ”Andraspråksinlärning i olika åldrar” 
(1993). Transkription på finska gjordes av de tolkar som agerade testledare under 
samtalen enligt samma transkriptionsregler. Översättning av de finska transkripten till 
svenska gjordes av en annan tolk, se tabell 2 för exempel (bilaga 14). Dock hade inga av 
tolkarna lingvistisk utbildning.  
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Tabell 2 Exempel på översättning 

sitä minä en oo ajatellu minä en oo nitä vuosia pitäny mielessä 
Det har jag inte tänkt på jag har inte hållit de åren i minnet 
 
3.3.3. Bedömning$

Varje yttrande hos deltagarna räknades som en tur och bedömdes utefter 
analysmodellen (se 3.3.3. Undersökningens Analysmodell). Tecknen >> signalerar att 
yttrandet fortsätter (se bilaga 13) men bedömdes genom detta analyssätt vara flera 
yttranden vilket ibland gjorde det svårt att bedöma turerna som TF eller TR då 
deltagarens yttranden ibland avbröts genom samtalsstöd från testledaren. Utfallet kunde 
då bli att yttrandet räknades som en TR snarare än en TF för att det inte tillförde något 
nytt, men om man sett dem tillsammans som en egen tur kunde man tolkat det på annat 
vis. I vissa fall där det har varit uppenbart att det är ett och samma yttrande med ett 
inskott av samtalsstöd, har ett yttrande bedömts på två rader men hänsyn tagits i 
bedömningen att de hänger samman och de har då blivit placerade i samma kategori. 
Detta har bara kunnat göras i väldigt tydliga fall eftersom det generellt är svårt att 
bestämma om ett yttrande avses som ett eller två separata. Det är även problematiskt att 
avgöra hur yttrandet förhåller sig till kontexten om deltagarnas yttranden blir avbrutet. 
Yttrandet har då bedömts på det som finns att tillgå och inte för vad deltagaren skulle 
kunnat yttra. Avbrutna yttranden hade dock oftast en lexikal koppling till föregående 
yttrande, men eftersom de inte tillförde något till diskursen då slutet inte yttrats eller 
inte var hörbart har de i de flesta fall bedömts som TR.  
 
Kategoriseringen av yttrandena har baserats på tidigare studiers kriterier för varje 
kategori (Hyltenstam & Stroud, 1989; Beckett, 2004) med en viss modifiering av 
författarna till denna studie då alla bedömningsregler inte fanns att tillgå i tidigare 
studier.  
 
3.4. Kategorier*

3.4.1. ”Topic$focused$contribution”$(TF)$

TF definieras som ett yttrande med direkt koppling till föregående yttrande och som 
leder konversationen framåt med en tematisk utveckling av konversationen (Hyltenstam 
& Stroud, 1989). Ett högt antal TF i diskursen visar på att individen ger relevant 
information i konversationen och tar ansvar för dess utveckling. Nedan följer ett 
exempel som visar hur deltagaren svarar adekvat på föregående yttrande, tillför ny 
information och för samtalet framåt (se exempel TF). TF ses som ett adekvat svar på 
föregående yttrande och inkluderar även ett adekvat svar på en fråga som kan vara 
relativt kort utan mycket utveckling. 

 
Exempel TF 
TL: okej // va e du i syskonskaran vilken ålder? 
KR: ja eeh vi va sex så att min: bror va äldst å sen e vi fem tjejer SKRATTAR 
TL: åh oj SKRATTAR 
KR: å då e jag eeh ja har en äldre [syster] min bror aa dog men eh äldre syster som e tre        
       år>> 
TL:                                      [aa] 
KR: >>äldre [än ja] å sen har ja tre yngre [ja] SKRATTAR 
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3.4.2. ”Topic$related$contribution”$(TR)$

TR definieras av Hyltenstam och Stroud (1989) som ett yttrande med viss lexikal 
koppling till föregående yttrande. Däremot har en TR ett mycket vagt bidrag till 
samtalets fortsatta utveckling. Detta innebär att yttrandet innehåller mycket lite 
information som för vidare konversationen eller utvecklar samtalsämnet. Ibland klassas 
en TR som ett inadekvat yttrande och gör att samtalet stannar av på grund av bristande 
bidrag, men det kan också vara adekvata men korta svar som inte uppfattas som 
inadekvata. Ett yttrande behöver alltså inte vara dysfunktionellt, se exempel TR där 
OM:s bekräftande av testledarens yttrande är kopplat till det föregående yttrandet men 
inte ger ny information. Denna klassas dock fortfarande som en TR men en adekvat 
sådan. Andra yttranden som klassas som TR är värderande kommentarer i stil med ”vad 
bra” eller ”kul” isolerat i en egen tur. Störande repetitioner av sitt eget eller testledarens 
yttrande samt efterfrågan av mer information klassas som inadekvata TR. Men 
repetitioner och efterfrågan av mer information är i sig heller inte alltid inadekvata. Då 
dessa inte uppfattas som störande i många fall kan ett TR-yttrande dock blir 
dysfunktionellt när det inte ges tillräckligt med information. Detta är i grunden en 
problematisk bedömning och sker på subjektiv grund. Problematiken i gränsdragningen 
mellan adekvat och inadekvat TR har gjort att författarna valt att inkludera alla TR i en 
enda kategori där vissa yttranden är normala samtalsturer. Deras gemensamma nämnare 
är dock att de inte tillför mer information. I sin helhet bör dock den totala mängden TR 
vara det som avgör om det ska klassas som avvikande eller inte. Svaret i huruvida TR är 
inadekvat i samtalet måste bedömas från fall till fall. Men det är en stark indikator på 
dysfunktionell kommunikation när det förekommer en hög andel TR tillsammans med 
andra störande element. Därför beskrivs innehållet i varje deltagares TR-kategori 
noggrant.  
 

Exempel TR 
OM: som ja har å de e ett ganska stort eh tid av livet barnen å barnbarnen å 
TL: a de kan ja förstå 
OM: mm 
TL: stor familj 
OM: ja stor familj ja  

 
3.4.3. ”Topic$digression”$(TD)$

TD definieras som ett yttrande som uppträder efter en TF eller TR men inte har någon 
direkt lexikal koppling till föregående yttrande eller som bidrar med någon information 
som för samtalet framåt (Hyltenstam & Stroud, 1989). Även mycket vaga och 
oförståeliga yttranden och möjligtvis sådana yttranden som inleds med ett adekvat svar 
på en fråga för att senare fortsätta med något som inte är kopplat till det aktuella 
samtalsämnet.  
 

Exempel TD 
TL: niin vähä osas [kuitenki] 
       så lite kunde man [ändå]  

LL:                         [nii] 
                                 ja 

TL: (7 sek) jooo 
                   ja 

LL: en tiiä sitä oli niin paljon harrastuksia sillon nuorena 
  jag vet inte man hade så massor av hobbyer då när man var ung 
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3.4.4. ”Topic$change”$(TC)$

TC definieras av Hyltenstam och Stroud (1989) som ett byte av samtalsämne som är 
störande för konversationens flyt. Detta kan innebära att det är ett ämne som är helt nytt 
eller ett ämne som har behandlats innan men som inte passar inom den nuvarande 
samtalsramen. Hyltenstam och Stroud (1989) beskriver TC som ett yttrande som 
innehållsmässigt inte är anknutet till det föregående yttrandet. En hög förekomst av TC 
korrelerar med hur långt gången sjukdomen är. Ju mer påverkad individen är av AS 
desto fler störande samtalsämnesbyten (Friedland & Miller, 1999). TC är alltså alltid ett 
dysfunktionellt beteende till skillnad från TR vilka i vissa fall kan klassas som relativt 
adekvata i sammanhanget.   
 

 
Exempel TC 
 
KR: >> oon bäärwaldhallenin tän musiikki- / e- konserttitalon jäsenenä ja käyn paljo 

 är jag medlem i berwaldhallen det här musik- / x- konserthuset och jag går mycket 
    konserteissa [(x)] ja noissa näyttelyissä ni tääl on enemmän 
    på konserter [(x)] och de där utställningarna så här finns det mer 

TL:                           [joo] 
                                 [ja] 

KR: mm 
        mm 
TL: ihan totta 

helt sant 

KR: että tota / hirveesti kiinnostaa (x) ÅK mun mieheni ni hänellä on vanha  täti   upsalassa 
  så att eh / intresserar väldigt mycket (x) ÅK min make så han har en gammal moster i uppsala 
  joka täytti nyt viime keväänä niin yheksänkymmentä  
  som fyllde nu i våras nittio 
 
 

3.5. Etiska*aspekter*

Då rekrytering av deltagare skedde från mottagningar, föreningar och boenden förblev 
deltagarna anonyma tills de själva kontaktade författarna. På grund av eventuell 
påverkan av sjukdomen på deltagarnas förmåga att förstå informerade beslut, så krävdes 
det även att en anhörig utöver deltagaren själv skriftligen godkände deltagandet i 
studien innan datainsamlingen påbörjades (se bilaga 15). Samma anhörig, oftast 
maka/make, var närvarande vid datainsamlingen för att åt deltagarens vägnar kunna 
avbryta deltagandet och vara ett generellt stöd. I ett fall då anhörig inte kunde närvara 
erhölls medgivande från anhörig om att personal på boendet kunde närvara istället. 
Samtliga besök filmades med deltagarnas och de anhörigas tillstånd. Ingen ersättning 
erbjöds deltagarna vilket minskade risken att deltagandet skedde med annat motiv än 
intresse. Innan transkription och analys påbörjades avidentifierades allt material och 
deltagarna tilldelades kodnamn (se  3.3.2, Databearbetning). Alla tolkar och översättare 
skrev under sekretessavtal (se bilaga 16) för att kunna försäkra anonymitet och att 
eventuell känslig information i materialet endast ses av ett begränsat antal personer 
berörda av studien.  
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4. RESULTAT(OCH(DISKUSSION1
Syftet med denna analys är att kartlägga flerspråkiga individer med AS i avseende 
hantering av samtalsämne i en konversation jämfört med enspråkiga och utreda om de 
hjälps av bildstöd. Resultatet är strukturerat enligt de tre frågeställningarna som vi 
ämnar besvara (se 2. Syfte och frågeställning). Enspråkiga individer analyseras först 
individuellt och följs sedan av de flerspråkiga. Vidare analyseras skillnaderna mellan de 
flerspråkigas finska och svenska och sedan skillnader mellan en- och flerspråkigas 
resultat. Resultaten bör hanteras med aktsamhet då jämförelse inte görs med friska 
individer. Då detta är en kvalitativ studie med få deltagare bör detta ses som en 
djupdykning i samtalsämneshantering hos dessa individer och inte användas för 
generalisering av hela denna patientgrupp, vare sig enspråkiga eller flerspråkiga. I 
denna uppsats använder vi termerna hög respektive låg frekvens för de olika 
kategorierna (TF, TR, TD, TC). Med hög frekvens avser vi den högsta procenten vi ser 
hos en deltagare medan vi med låg frekvens avser den lägsta frekvensen hos en 
deltagare. Vi kan således enbart jämföra deltagarna i denna studie med varandra. En hög 
frekvens av TF uppfattas alltid som positiv medan en hög procent av TR dock oftast 
uppfattas som negativ (se avsnitt 3.3.4. Bedömning), hög procent i TD och TC uppfattas 
alltid som negativ. Nedan redovisas antal yttranden per kategori (se tabell 3) och 
procentandel av totala yttranden (se tabell 4) Siffran till vänster om snedstrecket i tabell 
3 visar antalet yttranden i de olika kategorierna och siffran till höger om det presenterar 
procentandelen av de totala yttrandena. Detta sätt att redovisa resultaten återfinns i alla 
tabeller där antalet och andelen av olika kategorier angivits. Procenten har räknats ut 
genom att dividera de antalet yttranden från varje kategori med det totala antalet 
yttranden i den delen av samtalet. T.ex. hos OM under den svenska intervjun har antal 
TF i intervjun räknats ut genom att dividera 85/135=0,629. Procenten har sedan 
avrundats uppåt vilket i detta fall blir 63 % (se tabell 4). När siffran varit under 1% så 
har det procenten angetts med decimal. Samtalsstöd (SS) och ja- och nejsvar (JNS) 
uppfyllde inte kraven för någon av kategorierna enligt vår definition och behandlades 
därför separat. De har dock tagits med i tabellerna för att illustrera hur de påverkat 
uträkningen av procentandelen i kategorierna.  
 
Tabell 3 Redovisning av antal yttranden per kategori  

 Deltagare Testtyper TF TR TD TC JNS SS Totala antalet 
yttranden 

Enspråkiga 
OM 

SI 85 34 0 1 3 12          135 
SN 11 2 0 0 0 2 15 

BG 
SI 73 52 5 1 5 11 147 
SN 12 6 0 0 0 3 21 

          

Flerspråkiga 

KR 

FI 92 24 0 3 1 6 126 
SI 136 28 5 0 6 47 222 
FN 8 2 0 0 0 1 11 
SN 8 0 0 0 0 0 8 

LL 

FI 64 37 13 0 7 12 133 
SI 44 61 11 4 12 14 146 
FN 14 0 0 0 0 3 17 
SN 2 11 0 0 0 1 14 

FI: Finsk intervju, FN: Finsk narrativa, SI: Svensk intervju, SN: Svensk narrativa, JNS: Ja/Nej-svar, SS: 
Samtalsstöd.  
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Tabell 4 Redovisning av procentandel för varje kategori av totala yttranden 

 Deltagare Testtyper TF TR TD TC JNS SS Totala antalet 
yttranden 

Enspråkiga 
OM 

SI 63 25 0  0,7 2  9 135 
SN 73  13  0  0  0  13  15 

BG 
SI 50 35 3 0,7 3 7 147 
SN 57 29 0 0 0 14 21 

          

Flerspråkiga 

KR 

FI 73 19 0 2 0,8 5 126 
SI 61 13 2 0 3 21 222 
FN 73 18 0 0 0 9 11 
SN 100 0 0 0 0 0 8 

LL 

FI 48 28 10 0 5 9 133 
SI 30 42 8 3 8 10 146 
FN 82 0 0 0 0 18 17 
SN 14 79 0 0 0 7 14 

FI: Finsk intervju, FN: Finsk narrativa, SI: Svensk intervju, SN: Svensk narrativa, JNS: Ja/Nej-svar, SS: 
Samtalsstöd.  
1
4.1. TR,*TF,*TD*och*TC*hos*de*en<*och*flerspråkiga*deltagarna*

4.1.1$OM$

4.1.1.1$”Topic$focused$contribution”$$

Intervju på svenska 
Den enspråkiga deltagaren OM har 63 % TF i sin intervju. Denna relativt höga frekvens 
av TF antyder att OM har många yttranden som bidrar till samtalsämnets utveckling och 
anknyter till föregående yttrande och till samtalsämnet i stort. OM visar i sina TF att 
hon svarar adekvat på frågor och förstår att hon förväntas utveckla samtalsämnet. Hon 
motiverar varför hon svarar som hon gör och ger en nyanserad bild där hon väger det 
positiva mot det negativa vilket uppfattas i samtalet som passande (se exempel 1).  
 

Exempel 1 
TL: mm ja / och vilka språk behärskar du? 
OM: svenska och eh engelska men eh de e lite sämre me de nu tycker ja glömmer (x)         
        men eh ja kan ju inte säga att ja pratar engelska flytande men ja gör mig förstådd            
        [men ja] har väl vari bättre förr i tiden men ja har tappat en del tycker [ja men]>> 
TL:  [okej]                                                                                                       [mhm]                                                                                                           
OM: >>glömmer bort de man använder de inte lika mycke utan de e bara när man e     
        utomlands å så där när ja väl kommer igång tycker ja att de går rätt bra 
 

Narrativa på svenska 
OM som har 73 % TF i sin narrativa. Detta är en hög andel TF, hon tillför alltså mycket 
information i sin berättelse som består av beskrivningar av miljön, karaktärernas känslor 
och avsikter samt förväntade händelser (se exempel 2). 
 

Exempel 2 
TL: då får du börja berätta en / historia för oss nu 
OM: mm ja det där e mamma pippi antar jag med sina tre små fågelugnar å    

hon ser jätteglad å nöjd ut å ungarna e väl hungriga som vanligt titta där    
på en liten trädstam 
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4.1.1.2$”Topic$related$contribution”$

Intervju på svenska 
OM har 25 % TR i intervjudelen av samtalet. Detta kan tolkas som en medelhög 
frekvens av TR men i deltagare OM:s fall så betyder detta dock inte att hennes bidrag 
till konversationen alltid uppfattas som inadekvata utan att hon i många fall bekräftar 
och upprepar det som precis sades. Även värderande kommentarer på det som precis 
sades har bedömts som TR då de inte på ett lika effektivt sätt för konversationen framåt 
men heller inte anses inadekvata (se exempel 3). Upprepningarna, värderande 
kommentarer och bekräftelserna är alltså lexikalt kopplat till föregående yttrande men 
bidrar inte till att föra samtalet framåt genom att ge ny information (se exempel 4). 
 
 

Exempel 3 
TL2: va roligt att du e [aktiv i:] 
OM: >>                       [fikar a] så de ju ja tycker ju om sånt så att eh de e ju roligt å sen   

så e ja hemma torsda freda lörda sönda 
TL: mhm 
OM: så de e ju dom här tre dagarna i veckan som ja har / så de e roligt 
 
Exempel 4 
TL: >>anser du dig behärska dina respektive språk svenskan om vi börjar me den 
OM: aa den behärskar [ja] perfekt 
TL:                              [den e mycke bra] 
TL: å engelskan? 
OM: engelskan eh 
 

Narrativa på svenska 
I den narrativa delen så visar OM på 13 % TR vilket är lägre än i sin intervju. De få TR 
hon uppvisar är värderande kommentarer som är adekvata i sammanhanget men inte ger 
någon ytterligare information (se exempel 5). 
 
 

Exempel 5 
OM: de e grönt å fint å / dom ser alla fyra väldigt nöjda ut 
TL: mm 
OM: mm lycklig bild SKRATTAR  
 

 
4.1.1.3$”Topic$digression”$

Intervju på svenska 
Det förkommer inga TD i denna del. 

Narrativa på svenska 
Det förkommer inga TD i denna del. 
 
4.1.1.4$”Topic$change”$

Intervju på svenska 
Hos OM förekommer TC endast 0,7 %. I OM:s fall fortsätter hon i exempel 6 på 
föregående samtalsämne utan att svara på testledarens fråga. Det är oklart om denna 
enda TC orsakades av att OM inte hörde frågan eller om den gick henne förbi på grund 
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av sjukdomens påverkan av uppmärksamhet, OM har dock inga kända 
hörselnedsättningar. 
 
 

Exempel 6 
TL: har du nått annat favoritresmål du som har sett så mycket? 
OM: jag ha- e me i en aksiklubb MENAR AKTIEKLUBB också [vi är] vi   

är>> 
TL:                                                                                                   [mhm] 
OM: >>fyra stycket ehm damer ja har ju varit lärare tidigare då å de här är  

gamla arbetskamrater 
 

Narrativa på svenska 
Det förkommer inga TC i denna del. 
 
4.1.2$BG$

4.1.2.1$”Topic$focused$contribution”$$

Intervju på svenska 
I sin intervju så uppvisar den enspråkige deltagaren BG 50 % TF vilket tolkas som ett 
relativt lågt antal yttranden som tillför information till samtalet. Detta tyder således på 
att BG:s förmåga att hålla sig till det aktuella samtalsämnet är relativt påverkad. Om 
denna påverkan är på grund av AS eller någon annan bakomliggande orsak är svårt att 
säga men det har antytts i många andra studier att bristen på informativa yttranden blir 
större i takt med att sjukdomen fortskrider (se 1.4.3.4 Pragmatik). Dock bör det belysas 
att i de TF-yttranden som BG har tillför han information och bidrar till samtalet. Detta 
genom att återkoppla innehållsmässigt till föregående yttrande och ge ny information att 
bygga vidare på (se exempel 7). 
 
 

Exempel 7 
TL: eh upplever du nån skillnad i ditt språk sen du blev sjuk eller sen du fick din diagnos? 
BG: mja mitt sätt att tala har jue: eh än- förändrats 
TL: mm 
BG: och e de beror på att ja kan eh / ja hä- eh ja ja saknar ju ord ibland va 
 

Narrativ på svenska 
I sitt berättande till bildserien så har BG en TF-frekvens på 57 % vilket är något högre 
än i hans intervju. Detta kan tyda på att han är hjälpt av att ha bildstöd då samtalet förs 
kring något som han kan återkomma till visuellt då bilden kvarstår medan ljud som har 
yttrats försvinner och endast stannar kvar några sekunder i arbetsminnet. I exempel 8 så 
visar BG att han kan beskriva vad som händer på bilden samt att han tolkar karaktärens 
avsikter.  
 
 

Exempel 8 
TL: va [händer sen?] 
BG:     [och eh] ja här händer inget annat än att eh katten sätter sig ner här och eh börjar 

 fundera på hur hon ska komma åt dom där må ungarna 
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4.1.2.2$”Topic$related$contribution”$

Intervju på svenska 
BG hade en relativt hög andel TR i sin intervju på 35 %. Efter analys är det tydligt att 
BG ger för lite information i många yttranden vilket leder till ett avstannande av 
samtalet alternativt att TL får ta ansvar för samtalets fortskridande. I exempel 9 så 
upprepar BG innehållet i föregående yttrande när det verkar som att han vill beskriva 
ytterligare problem han har med språket. I exempel 10 så uppvisar BG ett långt yttrande 
där han ämnar att beskriva sina uppgifter på sin förra arbetsplats. Dock innehåller 
yttrandet många vaga termer (se avsnitt 1.4.3.4. Pragmatik) och är kronologiskt oordnad 
vilket gör det mycket svårt att förstå. De innehållsord (se avsnitt 1.4.3.2 Semantik) som 
finns kopplar däremot tillbaka till samtalsämnet men yttrandet ger ett mycket ospecifikt 
bidrag till diskursen.  
 

 
Exempel 9 
BG: ja: ja att ja saknar orden de de e ju liksom SKRATTAR de de de värsta man kan ha  

råka ut för 
TL: ja 
BG: i det här sammanhanget 
TL: precis 
BG: annars så / ja sen så faller skulle va så att eh så att ja inte kommer ihåg vilka ord      

// jo de kanske kan va lite grann de också 
 
Exempel 10 
TL: okej eh men ett sånt här projekt som du jobbade me hur kunde de se ut? 
BG: SUCKAR // eh ja va ska man säga man eh då då får man / eh de e nånting som ska  

göras va å då ska du ta hand om de å eh då eh å så får ja får ja då r- res- resurser va 
TL: mm 
BG: de e olika personer som ska göra saker å ting va å sen så eh håller jag kontroll kå- kå-  ja tittar 

ju på vad som görs va ja ja hå- håller kå- kontroll hela tiden ja låter bli att lägga mig i för 
mycket de kan man ibland lockas te å göra å de kanske jag kan ha gjorde ja också men eh sen 
så eh / ja man följer de å sen så rapporterar man då till andra va 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 / så de de e väl eh istället  ja de de e så så  

 
 

Narrativa på svenska 
BG har 29 % TR i sin narrativa vilket kan anses som en relativt stor del av yttrandena. 
Dock var flertalet av BG:s yttranden som bedömdes som TR upprepningar av hans egna 
eller TL:s föregående yttrande (se exempel 11). Detta överensstämmer med uttalandet 
av Djikstra et al. (2004) om att upprepningar är karaktäristiskt för individer med AS. 
Det kan även ses som en strategi som används av kognitivt nedsatta individer för att 
vinna mer processtid (Hamilton, 1994, s. 11). 
 
 

Exempel 11 
TL: mm just de 
BG: å sen så eh ja då får han väl börja klättra då ja  
TL: mm 
BG: mm då säger han så  
TL: precis [vad eh] tänkte fråga varför klättrar han upp tror du? 
BG:           [och sen] varför han klättrar upp?  
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4.1.2.3$”Topic$digression”$

Intervju på svenska 
I BG:s intervju uppvisar han några få TD som utgör totalt 3 % av alla yttranden. I 
exempel 12 bedöms BG:s yttrande vara en TD eftersom att det inte är lexikalt kopplat 
till det tidigare yttrandet, alltså frågan som ställs. BG:s yttranden är relativt långa men 
mycket vaga med ospecifika ord och uttryck som ”någonting” och ”va ska man säga”. 
Vaghet i diskurs tillsammans med pratsamhet anses av Djikstra et al. (2004) vara 
vanligt förekommande hos individer med AS (se avsnitt 1.4.3.4 Pragmatik) 
 
 

Exempel 12 
TL: okej eh men ett sånt här projekt som du jobbade me hur kunde de se ut? 
BG: SUCKAR // eh ja va ska man säga man eh då då får man / eh de e nånting som ska  

göras va å då ska du ta hand om de å eh då eh å så får ja får ja då r- res- resurser va 
 

Narrativa på svenska 
Det förkommer inga TD i denna del. 
 
4.1.2.4$”Topic$change”$

Intervju på svenska 
TC förekommer 0,7 % i BG:s intervju (se exempel 13). Han verkar fortsätta på ett 
tidigare samtalsämne och gör en värderande kommentar på sitt föregående yttrande som 
avsåg hans utbildningsnivå. Han följer dock upp med att adekvat svara på frågan ställd 
av testledaren i exemplet nedan men det uppfattas något inadekvat då det är så fördröjt.   
 
 

Exempel 13 
TL: ja // då ska vi se // mm / vilka språk behärskar du? 
BG: eh l- l- lite lite sämre numera SKRATTAR 
 

Narrativa på svenska 
Det förkommer inga TC i denna del. 
$

4.1.3$KR$
4.1.3.1$”Topic$focused$contribution”$$

Intervju på svenska 
I intervjun på svenska förekom 61 % av TF hos KR. Exempel 14 som följer nedan 
illustrerar att TF hos KR har medelhög frekvens och tyder på att hon leder samtalet 
framåt och kommer med ny information till diskursen. Hon svarar adekvat på frågan 
som ställs men utvecklar även på eget initiativ och ger en bakgrundshistoria till hur bra 
hennes italienska är för tillfället och varför och var hon studerar den.  
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Exempel 14 
TL: [precis] å italienskan då? 
KR: italienska ha ja bara eh läst som eh: hobby då eh efter eh: /  

pensioneringen 
TL: mm 
KR: på senioruniversitetet / å nu går jag kanse på en nivå tre / att man har  

grundena tredje årskursen kan man säga [italienska då] 
 

Narrativa på svenska 
När man tittar på den svenska berättelsen till bildserien så har KR 100 % TF. Hon 
berättar på ett utförligt sätt, ge ny information och knyter ihop berättelsen på ett adekvat 
sätt (se exempel 15 och 16). Hon inkluderar sådan information som är implicit (mamma 
flyger iväg för mat därför borde ungarna vara hungriga) och beskriver karaktärernas 
känslor och tankar.  Trots att testledaren ger följdfrågor under berättandet som stöd då 
hon avstannar något i berättandet svarar hon adekvat på frågorna och utvecklar (se 
exempel 16).  
 
 

Exempel 15 
TL: nä SKRATTAR 
KR: å så e de tre små trå- fågelungar å dom e jättehungriga 
 
Exempel 16 
KR: mm åh / vilken tur ja då har kattrackarn SKRATTAR hunnit fram till grenen där å   

hänger där fast han har inte fått tag på små fågelungarna å då kommer hunden å / å  
griper tag i kattens svans å biter 

TL: precis varför tror du att hunden eh biter katten å drar i honom? 
KR: ja den kanske e så klok att den ser fara me de att eh katten hinner dit å gör illa  

dom där små [fågelungarna / ja tror de 
 

Intervju på finska 
I den finska intervjun har KR 73 % TF. I exempel 17 nedan så ger KR ny information 
till samtalet där hon berättar om sina familjemedlemmar. Hon anknyter även sina 
minnen om familjen till kommande händelser vilket visar att hon inte har ett begränsat 
minnesperspektiv än vilket kan förekomma vid AS. Personen kan då tendera att fixera 
på gamla minnen och återkommer till dessa samtalsämnen. 
 
 

Exempel 17 
TL: okei no haluaksä kertoa vähän sun lapsuudesta suomessa 
 okej då vill du berätta lite om din barndom i finland 
KR: joo mul oli // ihan mukava lapsuus kuus lasta meitä viis tyttöö ja yks poika / ja ja isä- isäl         

oli oma asianajatoimisto ja  äiti oli käsityöopettaja mutta hän ei tieysti pystyny SKRATTAR 
jatkamaan sitä ammattiaan vaan hän oli kotona sitte meidän kanssa ja ja  totah meil on sillee 
kaks ja puol vuotta suunnilleen ikäeroa kaikilla / ja tosiaan nyt mä oon menossa taas 
helsinkiin ku mun vanhin sisar täyttää seiskytviis 
ja jag hade // en helt trevlig barndom sex barn vi fem flickor och en pojke / och och  
fa far hade en egen advokatbyrå och mamma var slöjdlärare men förstås så kunde hon inte          
fortsätta det yrket hon hade utan hon var sen hemma med oss och ouch eh vi har sådär 
ungefär två och halvt års åldersskillnad  alla / och nu ska jag minsann  åka till helsingfors 
igen för min äldsta syster fyller sjuttiofem 
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Narrativa på finska 
I narrativa på finska förekommer 73 % TF i berättandet. Dock förekommer här ett 
samtalsstöd under berättandet vilket dra ner procentandelen av TF något. Hennes TF 
består dock till mesta del av rena beskrivningar av bilderna och hon har få implicita 
tolkningar av karaktärernas avsikter och känslor (se exempel 18). 
 
 

Exempel 18 
KR: mm / oiku kivoja / no niin ja sieltä tulee nyt sitten / äitilintu ruuan kanssa ja poikaset  
        istuu suut auki siellä ja odottaa pieniä matoja tai mitä sieltä tulee     ja sitten koira ajaa    
        kissan pois // kissa juoksee karkuun ja koira perässä 
       mm / oj vad härliga / då så och därifrån kommer nu sen / mammafågeln med mat  
       och ungarna sitter munnarna öppna där och väntar på små maskar eller vad som nu     
       kommer därifrån och sen hunden jagar bort  katten // katten springer iväg och  
       hunden efter 
TL: mm 
 

 
4.1.3.2$”Topic$related$contribution”$

Intervju på svenska 
KR har 13 %. TR i sin svenska intervju. Hon har få störande inslag i sin svenska 
konversation och de TR som finns består till största delen av efterfrågan om hjälp från 
make eller testledaren. Detta är förmodligen på grund av minnesproblematik eller 
ordmobiliseringssvårigheter. Det upplevs inte som opassande i konversationen men TR 
bidrar i de fallen inte till samtalet utan överlåter det till någon annan (se exempel 19). 
 
 

Exempel 19 
TL: [ja precis] fräschar upp det lite grann eh om vi säger så här då upplever du nån    
        skillnad i hur väl du behärskar dom olika språken sen sjukdomsdebuten eller sedan  
        du fick reda på att [du har alzheimers?] 
KR:                               [ja va] säger du om de? TILLTALAR MAKE  
 

 

Narrativa på svenska 
Det förekommer inga TD i denna del. 

Intervju på finska 
KR har en relativt låg frekvens av TR även på sin finska intervju då den ligger på 19 %. 
Hennes TR kan anses adekvata då TR i sig inte behöver vara dysfunktionellt vilket 
nämnts tidigare (se 3.3.4 Bedömning). KR:s olika TR yttranden uppfattas inte som 
störande överlag och består till största delen av efterfrågan av mer information, 
upprepningar eller förtydliganden (se exempel 20). 
 
 

Exempel 20 
TL: no / mikä on sinulla lähinnä sydäntä minkä- mikä kulttuuri tai / taide (onko) 
       eh / vad är viktigaste för dig vilken- vilken kultur eller / vilken konst (är det) 
KR: no / tarkotatko nyt ö: maata tai [ma- /] vai mitä vaan 
       eh / menar du nu ö: ett land eller [x- /] eller vad som helst? 
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Narrativa på finska 
I jämförelse med den svenska narrativan förekommer det i den finska narrativan 18 % 
TR. Dock är det svårt att avgöra vad det beror på då det är så få yttranden att bedöma. 
Det skulle behövas en längre narrativa för att se om antalet TR verkligen är större i 
hennes finska än i hennes svenska. Exempel 21 nedan visar på ett adekvat svar under 
narrativan men som snarare uppfyller kriterier för TR än en TF eftersom att det inte är 
en utveckling av diskursen utan är en värderande kommentar. 
 
 

Exempel 21 
TL: mm 

 mm 
KR: hieno pesä siellä puussa / tosi ihanat värit 

 ett fint bo där i trädet / jätte härliga färger 
 

 
4.1.3.3$”Topic$digression”$

Intervju på svenska 
Hos KR förekommer TD i 2 % av hennes totala yttranden under den svenska intervjun. 
Exempel 22 nedan illustrerar att KR:s yttrande inte är direkt kopplat till frågan eller har 
bidrag till en utveckling av samtalet. 
 
 

Exempel 22 
TL: ja precis reser ni mycke annars? 
ÅK: de har väl blitt lite mindre nu på sista tiden sista fem åren va 
KR: men ja tycker numera vet inte om de hör till sjukdomen att ja tycker väldigt mycke     

  om och eh åka bil med honom 
 
 

Narrativa på svenska 
Det förkommer inga TD i denna del.  

Intervju på finska 
Det förkommer inga TD i denna del. 

Narrativa på finska 
Det förkommer inga TD i denna del. 
 
4.1.3.4$”Topic$change”$

Intervju på svenska 
Det förkommer inga TC i denna del. 

Narrativa på svenska 
Det förkommer inga TC i denna del. 

Intervju på finska 
Hos KR förekommer det TC 2 % under den finska intervjun. I exempel 23 yttrar hon ett 
ämnesbyte som är störande för konversationens flyt då det första yttrandet är kopplat till 
hur länge de har bott i huset medan KR:s uppföljning till detta handlar om att hon är 
konstintresserad. I exempel 24 återfinnes ytterligare en TC där det första yttrandet 



  

 

32 

handlar om hennes konstintresse som sedan abrupt ändras då hon börjar prata om en 
moster till hennes man, detta upplevs därför som inadekvat. 

 
 
Exempel 23 
KR: [mm] [no me ollaan] asuttu viistoista vuotta 

                   [mm]   [tja vi har] bott i femton år  
TL: nii 

                   ja 
KR: ja sitte että: hirveesti oon kulttuurista kiinnostunu että mä tove- todella oon lukenu   

kaik kee mahollista tällä välillä ja enimmäkseen sitte italiaa mutta sitte kaikkia: /  
taidekursseja ja / taidehistoriaa ja niinku poika sano että mä luin taidehistoriaa  
yliopistotasolla sitten niin hän sanoi et  äiti      ei sun tarvi tenttiä ku sä [et   enää mee]>> 
och sen att: jag är väldigt intresserad av kultur och så att jag har x- verkligen läst      
allt möjligt här    mellan  och   mest då   italienska  men    sen   alla konstkurser    
och / konsthistoria och som sonen sa att jag läste konsthistoria på universitetsnivå  
sen så sa han att mamma du behöver inte göra tentamen för du [åker inte längre] 

 
Exempel 24 
KR: >> bäärwaldhallenin tän musiikki- / e- konserttitalon jäsenenä ja käyn paljo  

Konserteissa [(x)] ja noissa näyttelyissä ni tääl on enemmän 
medlem i berwaldhallen den här musik- / x- konserthuset och jag går mycket på  
konserter [(x)] och de där utställningarna så här finns det mer 

TL: nii 
                   ja 

KR: mm 
                   mm 

TL: ihan totta 
                   helt sant 

KR: että tota / hirveesti kiinnostaa (x) knyyt mun mieheni ni hänellä on vanha täti   
upsalassa   joka täytti nyt viime keväänä niin yheksänkymmentä 
så att eh / väldigt mycket intresserar (x) knut min make så han har en gammal  
moster i uppsala som fyllde nu i våras så nittio 

 
 

Narrativa på finska 
Det förkommer inga TC i denna del. 
 
4.1.4$LL$

4.1.4.1$”Topic$focused$contribution”$$

Intervju på svenska 

LL har en låg frekvens av TF i den svenska intervjun då den ligger på 30 % av de totala 
yttrandena. Detta tyder på att han bidrar med mycket lite information och utveckling till 
samtalet samt tar få egna initiativ att utveckla de frågor han får. Han frågar ofta om 
upprepningar och LL:s språk tenderar generellt att vara mycket påverkat vilket är en 
subjektiv bedömning av författarna genom testtillfällena och genom analys av hans 
transskript. Exempel 25 nedan visar dock på en av hans få TF där han ger ett adekvat 
svar och en utveckling på det svaret där han bidrar med information om när och hur han 
lärde sig svenska.$$
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Exempel 25 
TL: men eh om ja prat- pratar om svenskan igen du har ju alltid använt svenskan 

 sen du lärde dig svenska eller hur? 
LL: nej ja ha inte använt svenska aldri innan ja kom till sverige ja var tvungen 

                  att lära den i yrkeslivet 
 

Narrativa på svenska 
I den svenska narrativan har LL enbart på 14 % TF vilket är en låg frekvens. De består 
av konstateranden av fakta och yttranden där LL uttrycker att han tycker att det är 
självklart vad som händer utan att faktiskt beskriva vad som händer. Detta kan vara en 
undvikande strategi från hans sida för att undvika svåra moment i berättelsen eller 
maskera att han inte förstår. Berättelsen tenderar då att bli osammanhängande och LL 
har inte en tydlig röd tråd i sitt berättande. Testledaren ställer under hela berättelsen 
följdfrågor för att LL ska kunna komma vidare (se exempel 26). Han har få detaljer i sitt 
beskrivande och ger inte tolkningar till vad som kan hända och vad karaktärerna tänker 
och känner.  
 
 

Exempel 26 
LL: å här e katten e katten som antagligen munnen e // fuktigt SKRATTAR 
TL: va vill katten? 
LL: ja de förstår man / de va den vill 

 

Intervju på finska 
I den finska intervjun har LL 48 % TF vilket kan tolkas som mer adekvat än i hans 
svenska intervju (30 %). Han har alltså ett högre antal bidrag till konversationen i den 
finska versionen då han lyckas utveckla samtalet med relevant information och 
återkoppla föregående yttrande (se exempel 27). Trots att hans TF är högre i den finska 
intervjun är det samlade intrycket att sammanbrott i konversationen sker ofta.  
 

Exempel 27 
TL: nii varmaan et miten se [rupee] se kieli kehittymään sitte ja 

ja visst att hur [börjar] språket att utvecklas sedan och 
LL:                                       [(x)] nii pakkohan sitä oli   kehittää kato ammatissaanki nii siinä oli  

paljon  kysymyksiä joita täyty  joutua keskustelemaan ja / ja ratkaisuja tehdä totta kai 
ja så man var ju tvungen att utveckla det se du i sitt yrke också så där hade man  
massor av frågor som man måste blev tvungen att diskutera och / och träffa avgöranden  
förstås väl 

 

Narrativa på finska 
LL har 82 % TF i den finska narrativan vilket är en markant skillnad jämfört med den 
svenska (14 %). Eftersom att vi i denna studie har valt att räkna med samtalsstöd som 
ett yttrande blir procenten inte 100 % TF vilket den annars blivit om man bortsett från 
de yttrandena. Han beskriver vad som händer på bilderna i detalj och ger förklaringar 
till varför karaktärerna beter sig som de gör (se exempel 28 och 29). 
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Exempel 28 
TL: nyt mä näytän sulle sitte / ruutu ruudulta näitä kuvia eli siinä on ensimmäinen kuva eli nyt voit 

ihan omin-omin sanoin selittää että mitä siinä 
nu ska sen visa dig / ruta efter ruta de här bilderna alltså där är första bilden alltså nu kan hu 
helt med egna- egna ord förklara att vad där 

LL: no siinä on emo ja kolme poikasta lintuja 
  tja där finns det en moder och tre ungar av fåglar 

Exempel 29 
TL: kiitos / sitte kuva numero kolme voit taas kertoa mitä siinä tapahtuu 

                  tack / sen bild nummer tre du kan igen berätta vad som händer i den                       
LL: joo / ee kissa himoitsee että pääsis noihin linnunpoikasiin SKRATTAR 

 ja / ee katten åtrår att den skulle få tag på de där fågelungarna 
 

 
4.1.4.2$”Topic$related$contribution”$

Intervju på svenska 
LL har 41 % TR i sin svenska intervju. Exempel 30 visar på ett vagt yttrande som har en 
vag lexikal koppling till det föregående yttrande men inte bidrar det till ny tematisk 
utveckling av samtalet vilket är ett utmärkande språkdrag för individer med AS 
(Djikstra et al., 2004). Många TR är också upprepningar vilket kan ha påverkats om 
nedsatt hörsel förekom, vilket inte kontrollerade för under testsituationen. Förekomsten 
av TR skulle då bli mer frekvent än exempelvis TF (se exempel 31). 
 

 
Exempel 30 
TL: [ja tänkte ja tänkte på] dig kan du nå engelska? 
LL: nej 
TL: ingen engelska [så vilka språk e de] 
LL:                          [ah några år men inte] inte så mycke meningar de här språket 
 
Exempel 31 
TL: eller hur? 
LL: va? 
 

Narrativa på svenska 
Vid den svenska narrativan får deltagare LL 79 % TR. Hans berättelse består dock till 
stora delar av upprepningar av testledarens frågor samt vaga värderande yttranden som 
inte ger vidare information. LL har svårt att på ett adekvat sätt berätta till bildserien och 
föra den tematiska utvecklingen vidare. Han ber upprepade gånger om förtydligande när 
testledaren ställer följdfrågor då han uttrycker sig vagt. I exempel 32 nedan har han 
kallat fågelungarna för ”barn” och testledaren ber om en utveckling, detta skedde i flera 
fall i narrativan på svenska. LL hade svårt att komma vidare och stannade ofta efter han 
sagt några ord om bilden trots att han ombetts vara uttömmande i sitt berättande. 
 

Exempel 32 
TL: vilken sorts barn? 
LL: va? vilken? 
TL: va va e de för nånting de här? 
LL: /// a du menar att ja måste analysera vilka fåglar dom e? 
TL: nä de va bara fåglar ja ville åt faktiskt 
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Intervju på finska 
I den finska intervjun ligger LL:s TR-frekvens på 28 %. Den största delen består av 
upprepningar och värderande yttrande samt några få yttranden som är avbrutna men där 
första delen är kopplat till föregående yttrande (se exempel 33). 
 
 

Exempel 33   
TL: onko täällä sitte kirjoja mitä sä voit lukea suomeksi? 

 finns det sen några böcker här som du kan läsa på finska? 

LL: en minä oo nähny 
 inte har jag sett 

 

Narrativa på finska 
Det förekommer inga TR i denna del. 
 
4.1.4.3$”Topic$digression”$

Intervju på svenska 
I den svenska intervjun är 8 % av LL:s yttranden TD. I exempel 34 bedöms det sista 
yttrandet vara en TD eftersom att det inte direkt har en lexikal koppling till det tidigare 
yttrandet och i sig är väldigt vagt. Vaga yttranden är vanligt förekommande hos 
individer med AS (se avsnitt 1.4.3.4 Pragmatik). 
 
 

Exempel 34 
LL: ja visst men de e tyvärr eh den tiden börjades finland / ta kontakt med ryssarna att 

dom får fred att ryssarna kan inte ta landet å dom hade inte lust heller de hade 
kostat så många ryssar SKRATTAR 

TL: mm nej SKRATT [dom tyckte inte de va värt de] 
LL:                               [nä eh finland] fick fred men vi hade bott i ishavets strand i 

petsamo de va eh en hamn som va öppet i krigtiden enda 
 

Narrativa på svenska 
Det förekommer inga TD i denna del.  

Intervju på finska 
I den finska intervjun förekommer TD något mer frekvent (10 %) jämfört med den 
svenska intervjun (8 %). Det är en liten skillnad men det är ändå värt att kommentera 
eftersom att det finns studier som tyder på att det i större utsträckning sker en snabbare 
tillbakagång av L2 jämfört med L1 (Ardila & Ramos, 2008) vilket då kan tyckas 
konstigt att TD är något mer frekvent i LL:s modersmål. I exemplet 35 nedan är det 
sista yttrandet väldigt vagt och svarar inte direkt på frågan som ställs. Yttrandet inleds 
med att ha lexikal koppling till frågan och samtalsämnet i stort men fortsätter med en 
anekdot från krigstider vilket är vanligt förekommande störande inskott i LL:s diskurs 
som i många fall inte är kopplat till samtalsämnet.  
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Exempel 35 
TL: et oo politiikassa ollu mukana koskaan sitte? 
       men du har aldrig varit med i politik då? 

LL: noo en minä oikeen käytännössä oo paljoo (x) 
       tja inte har jag nog i praktiken varit mycket med (x) 

TL: mutta kiinnostunu? 
       men intresserad? 

LL: (x) mulla oli kavereita sekä sosiaalidemokraatteja että kommunisteja mutta se kommunismi oli 
minun jo     suvunki puolelta nii se oli kauhistus SKRATTAR meillä kun on niitä vanhoja 
vapaustaistelijoita niinku minun isän isäki sehän eeeee-salakuljetti venäjän vallan aikana noita / 
jääkäreita saksaan koulutettavaksi / ja se   on mä en tiiä että se on tuota // semmonenki tapaus 
mä oon (x) minä oon kuullu sen ite isän isän kertovan että se oli tullu kemissä yhen pitkän 
laiturin päähän semmonen (x) moottorivene>>  

      (x) jag hade kompisar både socialdemokrater och kommunister men den där kommunismen var 
min redan från släktens sida så det var en fasa vi som hade de där gamla frihetskämperna så 
som min farfar han e: smugglade under tiden av rysslands makt de där / jägarna till tyskland för 
att utbildas / och det var jag vet inte att det är eh //   ett sådant fall jag har (x) jag har hört det 
själv att farfar berättat att han hade kommit i kemi till ändan av en lång brygga en sådan (x) 
motorbåt 

 

Narrativ på finska 
Det förekommer inga TD i denna del. 
 
4.1.4.4$”Topic$change”$

Intervju på svenska 
I LL:s svenska intervju är 3 % av yttrandena TC. LL återkommer ofta till, som har 
nämnts tidigare, att prata om krigstiden i Finland eller sin far. Han kan ta upp olika 
händelser under sin barndom utan att det återkopplar till det tidigare samtalsämnet eller 
att ha fått en fråga om det. Det är dessa inskott som oftast bedöms som TC (se exempel 
36 och 37). I exempel 36 talar testledaren och LL om hur han och hans bror kom till 
Sverige när LL plötsligt börjar prata om sin pappa och vilka språk han kunde. Detta kan 
uppfattas som inadekvat. Pappan må hända är relevant för samtalsämnet eftersom det 
kan kopplas till kategorin ”familj” då han pratar om sin bror men däremot så upplevs 
det som ett ointroducerad byte av samtalsinriktning. Även i exempel 37 introducerar LL 
fakta om sin pappa som inte riktigt återkopplar till tidigare yttrande på ett adekvat sätt. 
Detta är även en repetition av föregående yttrande och är något han upprepar senare i 
konversationen.  
 

 
Exempel 36 
TL: å okej de va bara din bror som åkte [till sverige] okej då förstår jag ja    

 missförstod 
LL:                                                          [jo jo] 
LL: å de e / min farsan va en gamla sjöman han (kunde) engelska å svenska å  

 tyska å // vi hade många (x) vänner (x) olika länder å han klarade alltid  
 språket SKRATTAR 
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Exempel 37 
TL: när kom du först i kontakt med svenskan? 
LL: aa de hade vi en eh stödfamilj ifrån / sverige / svensson hette familjen / och eh    

 dom va tog eh min brorsa också till sverige 
TL: så du och din brorsa åkte till sverige utan föräldrar? 
LL: eh han va mycke yngre än ja å en liten pojke men han e död redan // ja  

 vet inte varför han / orkade inte mer  /// de /// de e: // till exempel farsan   
 va fronten och kämpade mot ryssar han hade int den här oturen att han  
 skötes genom foten i- inte på benen bara muskler å han behövde inte åka  
 mera sen  
 

Narrativa på svenska 
Inga TC förekommer i denna del. 

Intervju på finska 
Inga TC förekommer i denna del. 

Narrativa på finska 
Inga TC förekommer i denna del. 
 
4.2. Likheter*och*skillnader*mellan*flerspråkigas*olika*språk*

1
4.2.1$Sammanfattning$och$diskussion$av$KR:s$svenska$och$finska$

 
                     Tabell 4 Redovisning av KR:s antal yttranden per kategori 

Testtyper TF TR TD TC JNS SS Totala antalet yttranden 
FI 92 24 0 3 1 6 126 
SI 136 28 5 0 6 47 222 
FN 8 2 0 0 0 1 11 
SN 8 0 0 0 0 0 8 

                        FI: Finsk intervju, FN: Finsk narrativa, SI: Svensk intervju, SN: Svensk narrativa, JNS:      
                        Ja/Nej-svar, SS: Samtalsstöd.  
 
                     Tabell 5 Redovisning av KR:s procentandel för varje kategori av totala yttranden  

Testtyper TF TR TD TC JNS SS Totala antalet yttranden 
FI 73 19 0 2 0,8 5 126 
SI 61 13 2 0 3 21 222 
FN 73 18 0 0 0 9 11 
SN 100 0 0 0 0 0 8 

                        FI: Finsk intervju, FN: Finsk narrativa, SI: Svensk intervju, SN: Svensk narrativa, JNS:      
                        Ja/Nej-svar, SS: Samtalsstöd.  
 
En tydlig skillnad mellan KR:s olika språk är det markant högre antalet totala yttranden 
som hon har i svenskan. Detta kan bero på att hon möjligtvis är mer kompetent i 
svenska då hon länge har använt svenska som sitt vardagsspråk. Det kan även bero på 
skillnader i omständigheter såsom dagsform och att olika samtalsämnen hanterades 
under samtalen. Om samtalsämnena i svenskan engagerade henne mer kan det ha 
orsakat fler yttranden, då man om man är intresserad av något tenderar att tala längre 
och mer ingående om det.  
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Hon visar i sin svenska intervju på ett högt antal TF (61 %) vilket innebär att hon tillför 
information i stor utsträckning och bidrar till att föra samtalet framåt. I sin finska 
intervju har hon dock ett ännu högre antal TF (73 %) vilket överensstämmer med 
tidigare studiers fynd om att modersmålen fungerar bättre i de flesta lingvistiska 
domänerna längre fram i sjukdomen (De Bot & Makoni, 2005, s. 13). Dock så stämmer 
inte det antaget på hennes narrativa där hon har ännu högre TF-frekvens i den svenska 
versionen än i den finska. Även detta, liksom skillnaden i totala antal yttranden, skulle 
kunna bero på att hon under majoriteten av sitt vuxna liv har använt svenska som 
vardagsspråk och därmed förlorat kompetens i sitt modersmål. Hon har använt finskan 
regelbundet under alla år men inte i samma utsträckning som svenskan och därför kan 
svenskan ha blivit så pass automatiserat att hennes berättande fungerar bättre på L2 
(svenska). När ett språk är automatiserat till stor del så friläggs mer energi till förståelse 
och innehållsmässig planering av yttranden (Hyltenstam & Stroud, 1989). Detta skulle 
även överensstämma med De Bot och Makonis (2005, s. 5) beskrivning av ”Dynamic 
Systems Theory” (se avsnitt 1.4.1. Språk och kognition vid Alzheimers sjukdom) som 
hävdar att vårt kognitiva och språkliga system har en begränsad mängd energi. Ju mer 
personens språk är automatiserat desto mer energi kan läggas på något annat. Dock 
borde hennes modersmål vara mer automatiserat enligt tidigare studier (De Bot & 
Makoni, 2005, s. 62).  
 
Språkkompetens verkar alltså inte vara något statiskt utan förändras med åren beroende 
på hur mycket ett språk används, även modersmålet inkluderas i detta (Abrahamsson, 
2009, s. 13). Anledningen till att samma skillnad inte förekommer i hennes intervju kan 
bero på att hon har en större frihet att styra samtalsämne själv. Då intervjudelen inte är 
lika styrd och inramad som elicitering av narrativan så har hon möjlighet att undvika de 
strukturer och samtalsämnen som skulle kunnat blottlägga hennes begränsningar i 
finska.  
 
Hennes TR-frekvens i den svenska intervjun är låg (13 %). De TR som observeras 
uppfattas inte som dysfunktionella då de till största delen består av efterfrågan om mer 
information av testledaren eller maken. KR har en marginellt högre frekvens av TR i 
hennes finska intervju (19 %) men även där uppfattas de som adekvata då de består av 
upprepningar, förtydliganden eller frågor. Efterfrågan om hjälp eller mer information är 
förmodligen på grund av minnesproblematik då frågorna oftast handlar om specifika 
händelser. Det går dock inte att utesluta att hon överlämnar ansvaret för samtalet till sin 
make för att hon inser att hon inte klarar av att bidra adekvat till samtalet på 
diskursnivå. Detta skulle kunna vara en strategi för att undvika de yttranden som skulle 
kunna visa på hennes brister i konversationen. Hamilton (1994, s. 11) föreslog att 
sådana strategier hjälper individerna med AS att upprätthålla en till synes god 
konversationsförmåga trots påverkan av sjukdomen och väga upp för pragmatiska 
brister längre in i sjukdomen då strategierna i måttlig mängd inte uppfattas som 
inadekvata.  
 
KR har inga TR i sin svenska narrativa men i hennes finska narrativa förekommer två 
TR (18 %) som yttrar sig i form av värderande kommentarer. Detta är inte inadekvat i 
sig men en beskrivning av bilderna vore mer relevant för berättelsen än berättarens egna 
känslor och åsikter. Skillnaden här kan bero på språkkompetensnivå som diskuterades 
tidigare eller så kan det bero på att narrativan är relativt kort och att fler TR skulle ha 
förekommit om den varit längre. Det är därför svårt att uttala sig om TR-frekvensen i 
narrativorna. Det förekommer mycket få TD i KR:s tal (2 %) men de som förekommer 
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återfinns endast i den svenska intervjun. Detta kan tyda på att hon har lite svårare att på 
svenska återkoppla till det föregående yttrandet och till samtalsämnet i stort. Detta kan 
återigen vara tecken på att hennes L2 är något mer påverkat av sjukdomen är hennes L1 
(De Bot & Makoni, 2005, s. 13). Återigen så ställs detta på sin kant då KR har fler TC i 
sin finska intervju (2 %) än i sin svenska där hon inte har några. Enligt De Bot & 
Makoni (2005, s. 13) skulle vara väntat att hon skulle ha haft ett högre antal TC i den 
svenska intervjun. Då TC är den mest dysfunktionella kategorin av dem alla så är en 
hög TC-frekvens i språket en indikator på sjukdomspåverkan eftersom det i flera andra 
studier har etablerats att störande samtalsämnesbyte förekommer ofta hos en- och 
flerspråkiga individer med AS (Beckett, 2004, Hyltenstam & Stroud, 1989).  
1
4.2.2$Sammanfattning$och$diskussion$av$LL:s$svenska$och$finska$

 
                     Tabell 6 Redovisning av LL:s antal yttranden per kategori 

Testtyper TF TR TD TC JNS SS Totala antalet yttranden 
FI 64 37 13 0 7 12 133 
SI 44 61 11 4 12 14 146 
FN 14 0 0 0 0 3 17 
SN 2 11 0 0 0 1 14 

                        FI: Finsk intervju, FN: Finsk narrativa, SI: Svensk intervju, SN: Svensk narrativa, JNS:      
                        Ja/Nej-svar, SS: Samtalsstöd.  
 
                     Tabell 7 Redovisning av LL:s procentandel för varje kategori av totala yttranden  

Testtyper TF TR TD TC JNS SS Totala antalet yttranden 
FI 48 28 10 0 5 9 133 
SI 30 42 8 3 8 10 146 
FN 82 0 0 0 0 18 17 
SN 14 79 0 0 0 7 14 

                        FI: Finsk intervju, FN: Finsk narrativa, SI: Svensk intervju, SN: Svensk narrativa, JNS:      
                        Ja/Nej-svar, SS: Samtalsstöd.  
 
LL har flera totala antal yttranden i sin svenska än i sin finska. Detta är något 
förvånande då LL:s resultat på svenska generellt är sämre än på finska. Dessa skillnader 
kan bero på hans dagsform vid testningstillfällena eller att finskan möjligtvis med sina 
många kasus ger mer koncis information i ett yttrande så att flera yttranden inte behövs 
för att ge vidare information. Det finns dock inget stöd i litteraturen för ett sådant 
samband utan detta är spekulation. Skillnaden i totala antalet yttranden mellan språken 
kan även bero på att han har lägre kompetens i svenska och då ”pratar runt” ett ämne 
som han har svårt med och därför har fler yttranden i svenska.   
 
LL har en låg förekomst av TF i sin svenska intervju (30 %) och hans språk tenderar att 
vara generellt påverkat. Han tar mycket få initiativ att utveckla de svar han ger och 
bygger inte vidare på samtalet genom att ge mer information. De gånger han ger mer 
information så gör han det på ett minimalt vis då hans yttranden är relativ korta med 
enkla strukturer. LL:s TF-frekvens på finska är dock markant högre i hans intervju på 
finska (48 %) och hans yttranden uppfattas som längre och mer utmålade. Han 
återkopplar oftare till föregående yttrande och efterfrågar färre förtydliganden på finska. 
Detta är liknade resultat som Beckett (2004) fick i sin studie på flerspråkiga med AS då 
hennes deltagare hade längre och mer komplexa yttranden på sitt L1. LL har även 
längre och mer informationsrika yttranden när han på finska talar om krigstiden och sin 
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pappa, vilket verkar vara ett ämne som engagerar honom mycket. Beckett (2004) 
förklarar detta genom att språket är affektivt kopplat och kan bli bättre när individen är 
mycket motiverad att tala om något. Man har även sett att det kan vara möjligt att 
minnen lagras på de språk de skapades vilket kan göra det svårare för de med kognitiv 
påverkan, som individer med AS, att tala om dessa minnen på ett annat språk. 
Långtidsminnet är överlägset korttidsminnet hos individer med AS (Hyltenstam & 
Stroud, 1989) och därför kan minnen från förr som har lagrats på modersmålet komma 
upp relativt ofta. LL:s narrativor på finska och svenska följer samma mönster som hans 
intervjuer där han har avsevärt högre TF-frekens i sin finska variant (82 %).  
 
Ytterligare en anledning till att han får bättre resultat på finska kan vara att han bor på 
ett demensboende med finsktalande personal. Ingen kontroll gjordes för hur länge LL 
har bott där men om det handlar om en längre tid kan det betyda att han har haft 
avsevärt mindre input på svenska under en längre period. Detta han ha minskat hans 
kompetens på svenska.  
 
I den finska narrativan ger LL längre förklaringar som är mer relevanta för berättelsen 
medan han i den svenska narrativan uppfattas som oordnad och de TF som förekommer 
är korta och beskriver det som finns i bilden mycket sparsamt. Detta kan på samma sätt 
som i intervjun bero på hans, självvärderade, lägre kunskap i svenska. Narrativan 
produceras även i en mer kontrollerad testmiljö, med fler språkliga ramar och mindre 
frihet att byta ämne, som kan ha missgynnat LL:s svenska då han inte har någon formell 
utbildning på svenska. En mer formell testmiljö kan vara bekant på ett språk men 
kännas främmande om individen inte upplevt den på sitt L2.  
 
LL har en relativt hög frekvens av TR i sin svenska intervju (42 %) som mestadels 
består av vaga yttranden som har viss lexikal koppling till föregående yttrande men 
erbjuder ingen ny information för att föra samtalet framåt. Hans TR består även av 
många upprepningar av sig själv och testledarens yttrande samt efterfrågningar om 
förtydliganden. Upprepningarna och efterfrågningar om förtydligandena kan vara på 
grund av hans nedsatta minne då han inte verkar medveten om repetitionerna vissa 
gånger. Det kan även vara en strategi att få mer processtid att formulera ett adekvat svar 
(Hamilton, 1994, s. 11). Upprepningarna kan även uppkomma på grund av en sensorisk 
nedsättning som inte kan uteslutas då den inte har kontrollerats formellt. I kontrast till 
den svenska intervjun har han i den finska intervjun lägre antal TR (28 %) som anses 
mer adekvata då det till mestadels består av värderande och avbrutna yttranden. Han har 
även upprepningar i sin finska intervju men inte i samma utsträckning som den svenska. 
Detta kan givetvis ha samma förklaringar som skillnaden i TF-frekvens som förklarades 
ovan. LL:s narrativa på svenska har ett mycket högt antal TR (78 %) som består av 
upprepningar och vaga värderande yttranden som inte för hans berättelse vidare. Han 
har korta yttranden som innehåller lite information och ber om förtydliganden när 
testledaren ställer följdfrågor. Han har yttranden som reflekterar att han tycker att det är 
uppenbart vad som sker på bilden och att det inte behöver förklaras. Berättelsen blir 
därav osammanhängande och LL har en mycket svag röd tråd och tillför inte något till 
den tematisk utveckling i sitt berättande. Hans yttranden som konstaterar att vad som 
händer är uppenbart kan också, liksom upprepningarna, vara en strategi att undvika 
svåra strukturer och samtalsämnen. Det skulle även kunna bero på att han upplever 
”joint attention” (se avsnitt 3.3.1 Procedur).  Om en sådan situation uppstår kan detaljer 
i berättandet bli låg. Det förklarar dock inte skillnaden i hans två språk, då  
testsituationen var mycket lik. I hans finska narrativa förekommer inga TR. Som 
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nämndes ovan kan även detta resultat möjligen förklaras med hans generellt högre 
språkliga nivå på finska och det faktum att han har fått formell undervisning på finska 
och klarar en sådan testsituation bättre.  
 
TD förekommer relativt ofta under den svenska intervjun (8 %) och är då yttranden som 
har liten eller ingen koppling till föregående yttrande och inte heller tillför ny 
information, vilket uppfattas som dysfunktionellt. Dessa utmärker sig i LL:s fall som 
vaga, svårförståeliga yttranden. Det är något förvånande att LL har en högre frekvens av 
TD i sin finska intervju (10 %) då studier tyder på att L2 oftast påverkas snabbare i AS 
(Ardila & Ramos, 2008). Möjligen kan det förklaras med han har längre yttranden i 
finska och att han i de långa yttrandena övergår, i ett och samma yttranden, från att tala 
om en sak till ett annat samtalsämne men inte ger nog information för att ge kopplingen 
mellan de olika samtalsämnena, vilket kan bero på sjukdomen. Då han har kortare 
yttranden på svenska så sker inte dessa glidande samtalsämnesbyten och kan heller inte 
ske på ett dysfunktionellt sätt. Inga TD förekommer i LL:s narrativor men det går inte 
att utesluta, på samma sätt som hos KR, att TD inte hade uppkommit om narrativan 
hade varit längre.  
 
LL har flera TC (3 %) i sin svenska intervju men ingen i sin finska. Han uppvisar heller 
inga TC i narrativorna. De TC han har visar att han på ett sätt som är störande för 
konversationen återkommer till att prata om krigstiden och sin pappa. Trots att dessa 
yttranden kan vara längre, mer utmålade och ge mycket information anses de inte 
adekvata då det uppträder utan koppling till det aktuella samtalsämnet. 
 
4.3. Likheter*och*skillnader*mellan*en<*och*flerspråkiga**

 
Tabell 8 Gruppvis redovisning av antal yttranden per kategori i svenska 

 Testtyper TF TR TD TC JNS SS 
Totala 
antalet 

yttranden 
Enspråkiga SI 85 34 0 1 3 12    135 

 SI 73 52 5 1 5 11 147 
Totalt  158 86 5 2 8 23 282 

         
Enspråkiga SN 11 2 0 0 0 2 15 

 SN 12 6 0 0 0 3 21 
Totalt  23 8 0 0 0 5 36 

         
Flerspråkiga SI 136 28 5 0 6 47 222 

 SI 44 61 11 4 12 14 146 
Totalt  180 89 16 4 18 61 368 

         
Flerspråkiga SN 8 0 0 0 0 0 8 

 SN 2 11 0 0 0 1 14 
Totalt  10 11 0 0 0 1 22 

FI: Finsk intervju, FN: Finsk narrativa, SI: Svensk intervju, SN: Svensk narrativa, JNS: Ja/Nej-
svar, SS: Samtalsstöd.  
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Tabell 9 Gruppvis redovisning av procentandel för varje kategori av totala yttranden i svenska 

 Testtyper TF TR TD TC JNS SS 
Totala 
antalet 

yttranden 
Enspråkiga SI 63 25 0  0,7 2  9 135 

 SI 50 35 3 0,7 3 7 147 
Totalt  56 30 2 0,7 3 8 282 

         
Enspråkiga SN 73  13  0  0  0  13  15 

 SN 57 29 0 0 0 14 21 
Totalt  64 22 0 0 0 14  36 

         
Flerspråkiga SI 61 13 2 0 3 21 222 

 SI 30 42 8 3 8 10 146 
Totalt  50 24 4 1 5 17 368 

         
Flerspråkiga SN 100 0 0 0 0 0 8 

 SN 14 79 0 0 0 7 14 
Totalt  45 50 0 0 0 5 22 

FI: Finsk intervju, FN: Finsk narrativa, SI: Svensk intervju, SN: Svensk narrativa, JNS: Ja/Nej-
svar, SS: Samtalsstöd.  

 
 
En framträdande skillnad mellan grupperna var antalet totala yttranden i intervjun. Trots 
att testsituationerna var ungefär lika långa (ca 30 min) så producerar de flerspråkiga 
sammanlagt 368 yttranden jämfört med de enspråkigas 282 yttranden. Inspelningarna av 
alla deltagare var ungefär lika långa men det kan inte uteslutas att ena gruppen kan ha 
några minuters längre inspelning, vilket kan ha orsakat denna skillnad. Det kan dock 
även berott på att den flerspråkiga gruppen hade ett högre mått av överdriven 
pratsamhet på grund av sjukdomspåverkan (Beckett, 2004). Detta förkommer ofta 
tillsammans med en vaghet i yttrandena som gör talet mycket svårförståeligt. En annan 
förklaring kan vara att de flerspråkiga fortfarande i allra största grad är funktionella i 
konversationen och har många yttranden då de bidra mycket till konversationen. Svaret 
är dock svårt att undersöka utan en mer ingående jämförelse av kategorierna.  
 
Det är viss skillnad mellan de båda enspråkiga och de båda flerspråkiga men genom att 
deras kvoter har räknats ihop i avseende till de olika kategorierna i både intervju och 
narrativa har analys utförts på de svenska resultaten gruppvis. Inom varje grupp så 
räknades varje individs resultat inom varje kategori ihop och dividerades sedan med 
totala antalet yttranden för den testdelen, resultatet avrundades sedan uppåt till närmsta 
heltal. På detta sätt kunde en procentandel framtas som representerade gruppens resultat 
i alla kategorier.  
 
Mellan grupperna var det stor skillnad på TR-frekvensen i narrativan. De enspråkiga 
fick sammanlagt endast 22 % TR medan de flerspråkiga fick 50 %. Detta tyder på att 
flerspråkiga hade större problem att med informationsrika och relevanta yttranden forma 
berättelsen och föra den framåt. Skillnaden kan bero på att narrativan eliciterades i en 
mer formell testsituation som brukar förekomma i utbildning. Om utbildning inte har 
skett på det språket som individen testas på riskerar resultatet bli något sämre (Beckett, 
2004). Skillnaden skulle även kunna bero på en lägre kompetens i svenska då det är de 
flerspråkigas L2 och har tillägnats senare i livet. Ett mindre automatiserat språk lämnar 
mindre kognitiv energi (Kroll & Tokowicz, 2005) åt den innehållsmässiga 
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bearbetningen av output och fokus riskerar att hamna endast på fonologi och 
morfosyntax. Det går dock inte att utesluta att de flerspråkiga, då de är yngre, kan ha 
blivit diagnostiserade med tidig AS som i många fall har ett snabbare förlopp. Det 
skulle betyda att de flerspråkiga är påverkade av sjukdomen i större utsträckning, trots 
att de haft diagnosen ungefär lika länge som de enspråkiga. 
 
Ytterligare en tydlig skillnad mellan grupperna är att de enspråkiga har en högre 
frekvens av TF i sin intervju (56 %) än de flerspråkiga (45 %). De enspråkiga har alltså 
fler yttranden som återkopplar till föregående yttrande och till samtalsämnet i stort och 
ger även relevant information som bidrar till den tematiska utvecklingen. Anledningen 
till detta kan vara, som nämndes tidigare, den generellt högre kompetensen i svenska 
som de enspråkiga besitter då det är deras modersmål. Det är möjligt att de enspråkiga 
på ett bättre sätt än de flerspråkiga kan förmedla sig då de är mer flexibla med språket 
och har fler språkliga verktyg, såsom fler formuleringar, i reserv. Som redan nämnts kan 
de även ha mer energi att lägga på diskursens utformning då deras svenska till stora 
delar är automatiserat (Hyltenstam & Stroud, 1989).  
 
Även i TD-frekvens så verkar enspråkiga ha mer gynnsamma resultat då de endast har 2 
% mot de flerspråkigas 4 %. Anledningen till att de flerspråkig har dubbelt så många 
TD är svår att ge definitiva svar om men det kan ha berott på en högre påverkan av AS i 
den gruppen. LL:s språk var avsevärt mer påverkat än någon annan deltagaren vilket 
kan ha dragit ner resultatet för den gruppen. Det har visats i studier att individer med AS 
ofta har vaga yttranden i sin diskurs som har liten koppling till det aktuella ämnet 
(Djikstra et al., 2004). Om det förekommer fler TD i de flerspråkigas diskurs kan det 
tyda på att deras förmåga att hantera samtalsämnen i en konversation är nedsatt på 
grund av deras sjukdom. Det är dock bra att ha i åtanke att detta resultat, eftersom 
skillnaden är så liten, kan vara slumpen.  
 
Några mindre skillnader och likheter som förekom var bland andra TR-frekvensen i 
intervjun hos de båda grupperna. De enspråkiga hade då en marginellt högre TR-
frekvens (30 %) än de flerspråkiga (24 %). Detta tyder på att enspråkiga har flera 
yttranden där de är vaga, oinformativa och inte återkopplar till samtalsämnet. Resultatet 
är inte i linje med de andra resultaten som pekar på att enspråkiga skulle ha bättre 
kompetens i både intervju och narrativa.  Det skulle även kunna peka på att bland andra 
De Bot och Makonis teori (2005) om att flerspråkighet ger visst skydd mot AS och 
skulle kunna försena eventuella demenssymtom stämmer. Likheter mellan grupperna 
var deras gemensamma avsaknad av TD och TC i narrativorna. Detta kan bero på att de 
i någon mån blir hjälpta av bildstödet då andra studier har visat att samtal som förs 
kring den omedelbara kontexten är mer innehållsrik och korrekt hos individer med AS 
(Hyltenstam & Stroud, 1989). Då båda grupper uppvisar många svagheter, dock något 
mindre hos enspråkiga, så skulle det kunna förväntas att TD och TC skulle uppträda i 
narrativorna liksom i intervjun. Dock kan det vara så att narrativan är för kort för att 
hinna blottlägga denna sortens språkliga problem. 
 
4.4. Begränsningar*med*studien*

4.4.1$Deltagare$

Totalt deltog fyra personer vilka samtliga var diagnostiserade med trolig AS. Deltagarna 
uppskattades vara på en mild till måttligt stadie av sin sjukdom, dock fanns ingen 
kontroll för detta utan är således bara en uppskattning av författarna efter samtalen 
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tillsammans med vetskapen om när deltagarna fick sin diagnos. Det fanns heller ingen 
kontroll för om deltagarna hade blivit diagnostiserade med sen eller tidig AS, vilket kan 
ha påverkat resultaten om det fanns en snedfördelning mellan grupperna.  Eftersom AS 
fortskrider olika från person till person så är det svårt att exakt uttala sig om vilket 
stadie deltagarna befann sig i vid testning. AS är även en sjukdom vars symtom kan ta 
sig olika uttryck beroende på person vilket talar för att patientgruppen som har studerats 
i denna studie inte är en heterogen sådan. Detta måste tas med i beräkningarna när 
resultatet tolkas. Deltagarna var heller inte matchade på utbildningsnivå, vilket kan ha 
bidragit till skillnader i resultatet.  
 
Deltagaren skulle ha en anhörig med under testtillfällena som godkände deltagarens 
medverkan i studien men även vid behov kunde föra deltagarens talan. Detta för att det 
kan förekomma nedsatt beslutsfattningsförmåga på grund av sjukdomen. Det kan 
diskuteras huruvida man alls ska inkludera personer som har svårigheter med 
beslutsfattande då de kanske inte på ett adekvat sätt kan uttrycka vilja att avsluta 
medverkan. Vi kan inte utesluta att resultaten kan ha påverkas av en negativ inställning 
till medverkandet som inte framkom på ett tydligt sätt.  
 
Symtom av AS kan variera från dag till dag hos olika individer och huruvida deltagarna 
hade en bra eller dålig dag till följd av sin sjukdom är svårt att kontrollera. Det måste 
dock tas med i beräkningarna då det kan ha påverkat resultatet. Sett till deltagarna är LL 
den enda av deltagarna som bor på demensboende och hans språk förefaller vara mer 
påverkat än övriga deltagares samtidigt som han subjektivt upplevs vara mindre 
medveten om sin språkliga förmåga. Detta kan tyda på att han är längre gången i sin 
sjukdom (se 1.3. Alzheimers sjukdom) men då ingen kontroll för detta gjordes går det 
heller inte att uttala sig gällande om detta är något som påverkade LL:s 
språkanvändning. LL hade även en generellt negativ attityd till hans omgivning och till 
hemmet han bodde på vilket kan ha haft en inverkan på resultatet. LL nämnde vid ett 
flertal tillfällen att han inte trivdes där han bodde, att han kände sig understimulerad. 
Humör och attityder kan påverka språkanvändning (se avsnitt 1.2.4 Inlärning och 
användning av L2) och man har även sett i studier att negativ upplevda omgivningar 
under en lång tid är en bidragande faktor till försämring hos individer med AS vilket 
kan ha implikationer för språkanvändning (De Bot & Makoni, 2005, s. 24).    
1
4.4.2$Metod$

Som undersökningsmaterial valdes en semistrukturerad intervju och elicitering av 
narrativa där syftet med elicitering av narrativa var för att se om bildstöd underlättade 
berättandet i jämförelse med ett mer fritt spontant tal i vardagen. Dock var inte 
bildserien standardiserad på vuxna (se 3.2 Material) och kunde därför inte bedömas 
utifrån ett standardiserat material vilket annars hade varit intressant. Det vore även 
intressant om narrativan hade varit längre då den i kontrast till intervjun förefaller vara 
väldigt kort med få eliciterade yttranden. Kanske hade fler indikatorer på antingen 
kompetens eller brister i språket hos deltagarna framträtt.  
 
Trots att det gick 1-2 veckor mellan varje testtillfälle för de flerspråkiga för att undvika 
inlärningseffekt kan det faktum att samma bildserie användes vid båda testtillfällena ha 
påverkat berättandet till bildserien. Som inklusionskriterier (se 3.1.1 Urvalskriterier) 
skulle ingen annan demenssjukdom, tidigare strokehistorik, psykisk sjukdom eller 
tidigare konstaterad språkstörning föreligga. Detta skrevs i informationsbrevet (se 
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bilaga 1) som skickades till deltagarna men kontrollerades inte under testsituationen av 
författarna varpå en risk kan finnas att informationen inte lästes eller tolkades på ett 
korrekt sätt av deltagaren eller dess anhörig. Detta borde ha tagits upp initialt under 
intervjun (se bilaga 7). Det är även svårt att helt utesluta stroke eller psykisk sjukdom då 
mindre vaskulära skador kan finnas utan att de har diagnostiserats och för att t.ex. 
depression är nära sammankopplat med AS.  
 
4.4.3$Procedur$

Eftersom att studiens upplägg innebar analys av både det svenska och finska språket är 
det en svaghet i studien att inte finskakunskaper fanns bland författarna. Den finska 
transkriptionen kunde då inte kontrolleras. De översättare och tolkar som rekryterades 
till studien hade heller ingen lingvistisk bakgrund vilket kan påverkat tolkarnas sätt att 
transkribera trots tydliga instruktioner från författarna. Flera olika testledare ledde olika 
testsituationer vilket i sin tur kan ha påverkat utfallet av resultatet. Enligt De Bot och 
Makoni (2005, s. 22) kan ålder och kön spela roll för samtal vilket kan ha färgat språket 
i testsituationerna. Då testning inte utfördes av samma författare eller tolkar så finns 
chansen att olika testledare kan ha varit mer eller mindre aktiva under testsituationen 
genom samtalsstöd eller valt att prata om mer eller mindre emotionella ämnen som kan 
ha kommit att påverka resultatet.  
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5. SLUTSATSER1
En samlad bedömning av kategorierna visar på att LL:s språkanvändning är i linje med 
tidigare studier som hävdar att flerspråkiga dementa individer har en större påverkan i 
sitt L2 (De Bot & Makoni, 2005, s. 13, Ardila & Ramos, 2008) då han har avsevärt 
bättre resultat i sin finska intervju och narrativa, vilket är hans modersmål. Det går dock 
inte att bekräfta att det är AS som påverkar hans svenska och inte en lägre kompetens i 
svenska. KR har däremot motsägelsefulla resultat i sina språk då hon är mer kompetent i 
vissa delar av testningen i svenska och i andra delar i finska. Uppmärksamhet och 
sensoriska nedsättning kan ha bidragit till hennes nedsatta resultat i finskan. Det är då 
det samlade intrycket vid analys av alla kategorier att hon är mer kompetent på sitt 
modersmål men med vissa brister. Dessa brister kan möjligtvis attribueras till 
sjukdomens påverkan eller hennes minskade användning av sitt modersmål under åren. 
Det föreslås i studien att både LL och KR i båda sina språk använder strategier för att 
undvika svåra samtalsämnen och strukturer, dock i högre grad i sin finska. Detta 
attribueras till en högre automatisering av modersmålet som frigör resurser till att 
använda dessa strategier (Hyltenstam & Stroud, 1989).  
 
Studiens gruppjämförelse visar att enspråkiga har bättre resultat i svenska än de 
flerspråkiga i de flesta kategorier. De flerspråkiga hade lägre antal oinformativa 
yttranden i intervjun och förvånansvärt många fler yttranden än de enspråkiga överlag. 
Detta kan dock vara på grund av att den enspråkiga gruppen var längre gången i AS och 
därför hade större påverkan i vissa kategorier. Studien fann att bildstöd verkade gynna 
alla deltagare i deras narrativa. Det attribueras till att deltagarna kunde återkomma 
visuellt till bildserien och därmed få ledtrådar om hur de skulle fortsätta och vad de 
precis sa. Detta gjorde att deras yttranden hade färre störande ämnesbyten och vagheter.  
 
5.1. *Förslag*på*vidare*forskning*

I inledningen (se 1.1 Inledning) skrevs det att ett flerspråkigt samhälle blir allt mer 
vanligt genom att invandring ökar vilket i kombination med en allt högre förväntad 
livslängd troligtvis kommer bidra till att fler personer drabbas av neurodegenerativa 
sjukdomar, som till exempel AS. Detta ger således implikationer för att det är ett viktigt 
område att forska på för att i framtiden kunna bidra till en ökad logopedisk kunskap för 
ett omhändertagande av denna patientgrupp. En styrka i studien är att det spontana talet 
analyserades eftersom att det ger uttryck för hur språket i vardagen ser ut. Det 
övergripande syftet med denna studie var att bidra till en ökad kunskap om hur 
flerspråkiga personer med AS hanterar ett samtalsämne under diskurs. Då studien 
baserades på fall om fyra personer är det således ett litet sampel och det är svårt att dra 
några generella slutsatser om denna patientgrupp. Det är även svårt att veta hur stora 
svårigheter deltagarna i denna studie hade då inga undersökningar på friska en- och 
flerspråkiga finns med denna studies analyssätt. Det vore en intressant aspekt att i 
vidare forskning ta hänsyn till för att få en uppfattning om hur språket ser ut med 
avseende till samtalsämneshantering i spontant tal och vid narrativa hos äldre friska 
individer.  
 
I kontrast till analys av det fria samtalet var det även intressant att jämföra hur 
berättande möjligen underlättades med hjälp av ett bildstöd. Dock är narrativan som 
användes i studien relativt kort för att kunna dra en generell slutsats men i och med att 
deltagarnas resultat var bättre överlag i narrativan än i intervjun så ger det en indikation 
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om att det i framtiden skulle kunna användas som ett logopediskt hjälpmedel i vardagen 
för individer med AS och är således ett intressant område att fortsätta forska på. 
Förslagsvis skulle en längre narrativa då användas.  
 
Djikstra et al. (2004) studerade hur samtalspartners till en enspråkig individ med AS 
använde sitt språk i diskurs. Detta skulle kunna ha varit en intressant vinkel att ha med i 
denna studie för att se hur samtalspartnern påverkar en flerspråkig individ med AS 
förmåga att hantera samtalsämnen. Även turtagning är något som bör undersökas 
närmare med avseende till skillnader i kompetens i de olika språken hos flerspråkiga.  
 
Det vore även intressant i kontrast till den semistrukturerade intervjun att använda en 
något mer strukturerad intervju där frågorna vore ännu mer styrda och där samtliga fått 
samma frågor att utveckla och svara på för att på ett mer jämförbart sätt se hur 
deltagarna klarar att hålla sig till ämnet. Samtidigt hade det i även varit givande om 
samtalet varit ännu mer fritt eller om testledaren tagit mer initiativ under diskursen för 
att se hur väl deltagarna klarade turtagning.   
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6. Tackord(1
Författarna till denna studie vill tacka alla som har gjort denna studie möjlig och hjälpt 
med dess utformning. Ett stort tack till Helena Holmgren och Sandra Hammarström 
som samarbetade med insamling av allt material och inledande arbete med studien. 
Även alla tolkar och översättare som, utan mycket ersättning, gjorde ett utmärkt arbete 
med materialet och intervjuerna ska ha många tack. Ett alldeles speciellt tack riktas till 
deltagarna OM, BG, LL och KR samt deras anhöriga för trevliga pratstunder, deras 
entusiasm och vilja att bidra till forskning om AS. 
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Bilaga 1 
 
 
 
                   
 
Hej! 
 
Vi är fyra studenter på logopedprogrammet vid Uppsala universitet som under våren och hösten 
kommer att genomföra ett magisterarbete om flerspråkighet och Alzheimers sjukdom. Vi önskar 
undersöka hur enspråkiga och flerspråkiga personer berättar kring en bildserie och utifrån det 
närmare analysera om flerspråkiga personers språk skiljer sig från enspråkigas under sjukdomens 
förlopp. Detta kan vidare bidra till en större studie vars resultat kan komma att förbättra 
omhändertagandet av språkliga problem vid Alzheimers sjukdom. Handledare för projektet är 
Shidrokh Namei, filosofie doktor i flerspråkighetsforskning och docent i nordiska språk samt lektor 
i svenska som andraspråk.  
 
Vi söker 24 deltagare till vår studie, 12 personer diagnostiserade med Alzheimers sjukdom som är 
enspråkiga (på svenska) respektive 12 personer diagnostiserade med Alzheimers sjukdom som är 
flerspråkiga (har svenska som andraspråk). Dessa kommer vi att rekrytera från olika 
minnesmottagningar och demensföreningar runt om i Sverige. 
 
Med detta brev följer färdigpackade och frankerade brev riktade till potentiella deltagare. Vi har 
bifogat en kopia av all information som finns i brevet till er som bilagor till detta brev. Ta gärna del 
av informationen vi riktar till den potentiella deltagaren så att ni är väl informerade.  
 
Vi skulle uppskatta mycket om ni har möjlighet att skicka breven till de personer med Alzheimers 
sjukdom som ni anser passande för studien, se kriterier för deltagande i informationsbrevet. Detta är 
för att de ska kunna vara anonyma. De kommer sedan i sin tur kontakta oss direkt så ni har inget 
vidare ansvar. Vi vore också tacksamma om ni sätter upp en kopia av brevet till deltagarna på ett 
ställe där potentiella deltagare kan se det (exempelvis väntrum eller samlingslokal). Vi ser gärna att 
ni skickat ut breven senast 1 juli. Har ni några frågor, tveka inte att kontakta någon av oss. 
 
Tack för er hjälp!  
 
Sandra Folkeryd        Nicole Zetterlund 
0707 796064       0760 505435 
sandra.folkeryd.7328@student.uu.se    nicole.zetterlund.9148@student.uu.se 
 
Helena Holmgren       Sandra Hammarström 
0702 677952       0723 525593 
helena.holmgren.3924@student.uu.se    sandra.hammarstrom.9332@student.uu.se 
 
 
Enheten för logopedi 
Logopedprogrammet, Uppsala universitet 
 
Kontaktuppgifter Handledare: 
Shidrokh Namei,  
filosofie doktor i flerspråkighetsforskning och docent i nordiska språk samt lektor i svenska som andraspråk 
E-mail: shidrokh.namei@nordiska.uu.se 
Tel: 018-4716366 



                                                                                                                                 Bilaga 2  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forskningsstudie om språk och Alzheimers sjukdom 
 
Detta brev sänds till personer som varit i kontakt med olika minnesmottagningar eller 
demensföreningar runt om i Sverige och fått diagnosen Alzheimers sjukdom. 
Anledningen är att vi vill ge Dig tillfälle att ta ställning till bifogade förfrågan att delta 
i en undersökning om språk och Alzheimers sjukdom. Självfallet är deltagandet helt 
frivilligt och du kommer att vara helt anonym.  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Sandra Folkeryd, Nicole Zetterlund, 
Helena Holmgren och Sandra Hammarström 
 
Logopedprogrammet 
Enheten för logopedi 
Uppsala Universitet 
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Vill Du delta i forskning kring jämförelser mellan enspråkiga och 
flerspråkiga personer med Alzheimers sjukdom? 
 
Allt fler människor i vårt samhälle är flerspråkiga och vi når en allt högre ålder. Med 
högre medellivslängd ökar också antalet personer som drabbas av demenssjukdomar, 
till exempel Alzheimers sjukdom. Idag finns inte mycket forskning om språkpåverkan 
vid demenssjukdom. Vi önskar därför bättre kartlägga detta för att kunna förbättra 
omhändertagandet av personer med demenssjukdom och olika språklig bakgrund. 
 
Projekt om flerspråkighet och Alzheimers sjukdom 
Vi kommer under våren och hösten att genomföra ett projekt om flerspråkighet och 
Alzheimers sjukdom, som examensarbete vid logopedutbildningen vid Enheten för 
logopedi, Uppsala universitet. Handledare för projektet är Shidrokh Namei, filosofie 
doktor i tvåspråkighetsforskning och docent i nordiska språk samt lektor i svenska 
som andraspråk. 
 
Vi önskar undersöka hur enspråkiga och flerspråkiga personer berättar kring en 
bildserie. Utifrån detta kommer vi att närmare analysera enspråkiga och flerspråkiga 
personers användande av olika språkliga strukturer.  
 
Vad innebär deltagande? 
Vi planerar nu en inledande studie. Deltagandet är förstås helt frivilligt, och beslut att 
delta eller ej påverkar inte eventuell övrig vård. Deltagare kan avbryta medverkan när 
som helst utan att skäl behöver anges. 
 
Om Du anmäler intresse kommer vi att kontakta Dig för besök. Du får då ytterligare 
information och möjlighet att ställa frågor innan Du bestämmer om Du vill medverka 
eller inte. För att underlätta vår analys av språket kommer vi att göra 
videoinspelningar, och Du och Dina anhöriga kommer även att få svara på frågor om 
språkbakgrund. 
 
Ett besök tar ca 1 timme. Hela studien omfattar ett eller två besök som kommer äga 
rum tidigt i höst. För Dig som är enspråkig sker ett besök. För Dig som är flerspråkig 
sker två besök med några veckors mellanrum för att undersöka båda Dina språk. Vi 
kommer att försöka hitta tider som passar Dig, och vi kommer tillsammans överens 
om en lämplig plats.  
 
Deltagare 
Vi önskar att deltagare uppfyller följande kriterier: 

1. Diagnostiserad Alzheimers sjukdom  
2. Du är antingen enspråkig med svenska som modersmål eller flerspråkig, med 

svenska som andraspråk. 
3. Du har aldrig drabbats av stroke. 
4. Du har ingen tidigare konstaterad språkstörning eller psykiatrisk sjukdom. 



Bilaga 3 
 

5. De flerspråkiga deltagarna klarade sig i vardagssamtal på båda språken innan 
sjukdomsdebuten.  

6. Deltagare har en anhörig som kan vara närvarande vid besöken.  
 
Personuppgifter 
Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Personuppgiftsansvarig är Nadina 
Laurent, Enheten för logopedi, Uppsala universitet. 
 
Intresseanmälan 
Intresseanmälan görs enklast med svarsformuläret och det bifogade svarskuvertet, 
senast 1 augusti. Du kan också kontakta någon av oss nedan. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Sandra Folkeryd      Nicole Zetterlund 
0707 796064     0760 505435 
sandra.folkeryd.7328@student.uu.se  nicole.zetterlund.9148@student.uu.se 
 
Helena Holmgren     Sandra Hammarström 
0702 677952     0723 525593 
helena.holmgren.3924@student.uu.se  sandra.hammarstrom.9332@student.uu.se 
 
Enheten för logopedi 
Uppsala universitet 



Bilaga 4 
 

 

Intresseanmälan för deltagande i studie om språk och 
Alzheimers sjukdom 

 
 
 
 
 
 
 
Jag önskar delta i studien om språk och Alzheimers sjukdom 
 
Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet. Jag är medveten om att mitt 
deltagande i studien är helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt 
deltagande utan att ange skäl samt att jag förblir anonym. Jag har anhöriga som kan 
vara med vid besöken. 
 
 
Datum: ................................................ 
 
 
Namn: ................................................................... 
 

□ Svenska är mitt första språk  □  Svenska är mitt andra språk 
 
Mitt starkaste språk är: ................................................................ 
 
Telefonnummer: ....................................................... 
 
E-postadress: ................................................................ 
 
 
 
 
 
Namn på anhörig: ................................................................... 
 
Telefonnummer: ................................................................... 
 
E-postadress: ................................................................... 
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Hej! 
 
Vi är fyra studenter på logopedprogrammet vid Uppsala universitet som under hösten kommer att 
genomföra ett magisterarbete om flerspråkighet och Alzheimers sjukdom. Vi önskar undersöka hur 
enspråkiga och flerspråkiga personer berättar kring en bildserie och utifrån det närmare analysera 
om flerspråkiga personers språk skiljer sig från enspråkigas under sjukdomens förlopp. Detta kan 
vidare bidra till en större studie vars resultat kan komma att förbättra omhändertagandet av 
språkliga problem vid Alzheimers sjukdom. Handledare för projektet är Shidrokh Namei, filosofie 
doktor i flerspråkighetsforskning och docent i nordiska språk samt lektor i svenska som andraspråk.  
 
Vi söker just nu deltagare som är flerspråkiga och har svenska som sitt andraspråk. Vi skulle 
uppskatta mycket om ni har möjlighet att ge information till de personer med Alzheimers sjukdom 
som ni anser passande för studien, se kriterier för deltagande i informationsbrevet. Vi ser gärna att  
informationen är deltagaren tillhanda senast 6 september. Det är mycket viktigt att deltagaren har 
en anhörig som kan godkänna deltagandet och som helst kan medverka vid testningen (alternativt 
ge sitt skriftliga godkännande till att någon i personalen sitter med vid testtillfället). Har ni några 
frågor, tveka inte att kontakta någon av oss. 
 
Tack för er hjälp!  
 
Sandra Folkeryd        Nicole Zetterlund 
0707 796064       0760 505435 
sandra.folkeryd.7328@student.uu.se    nicole.zetterlund.9148@student.uu.se 
 
Helena Holmgren       Sandra Hammarström 
0702 677952       0723 525593 
helena.holmgren.3924@student.uu.se    sandra.hammarstrom.9332@student.uu.se 
 
 
Enheten för logopedi 
Logopedprogrammet, Uppsala universitet 
 
Kontaktuppgifter Handledare: 
Shidrokh Namei,  
filosofie doktor i flerspråkighetsforskning och docent i nordiska språk samt lektor i svenska som andraspråk 
E-mail: shidrokh.namei@nordiska.uu.se 
Tel: 018-4716366 
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Vill Du delta i forskning kring jämförelser mellan enspråkiga och 
flerspråkiga personer med Alzheimers sjukdom? 
 
Allt fler människor i vårt samhälle är flerspråkiga och vi når en allt högre ålder. Med 
högre medellivslängd ökar också antalet personer som drabbas av demenssjukdomar, 
till exempel Alzheimers sjukdom. Idag finns inte mycket forskning om språkpåverkan 
vid demenssjukdom. Vi önskar därför bättre kartlägga detta för att kunna förbättra 
omhändertagandet av personer med demenssjukdom och olika språklig bakgrund. 
 
Projekt om flerspråkighet och Alzheimers sjukdom 
Vi kommer under våren och hösten att genomföra ett projekt om flerspråkighet och 
Alzheimers sjukdom, som examensarbete vid logopedutbildningen vid Enheten för 
logopedi, Uppsala universitet. Handledare för projektet är Shidrokh Namei, filosofie 
doktor i tvåspråkighetsforskning och docent i nordiska språk samt lektor i svenska 
som andraspråk. 
 
Vi önskar undersöka hur enspråkiga och flerspråkiga personer berättar kring en 
bildserie. Utifrån detta kommer vi att närmare analysera enspråkiga och flerspråkiga 
personers användande av olika språkliga strukturer.  
 
Vad innebär deltagande? 
Vi planerar nu en inledande studie. Deltagandet är förstås helt frivilligt, och beslut att 
delta eller ej påverkar inte eventuell övrig vård. Deltagare kan avbryta medverkan när 
som helst utan att skäl behöver anges. 
 
Om Du anmäler intresse kommer vi att kontakta Dig för besök. Du får då ytterligare 
information och möjlighet att ställa frågor innan Du bestämmer om Du vill medverka 
eller inte. För att underlätta vår analys av språket kommer vi att göra 
videoinspelningar, och Du och Dina anhöriga kommer även att få svara på frågor om 
språkbakgrund. 
 
Ett besök tar ca 1 timme. Hela studien omfattar ett eller två besök som kommer äga 
rum tidigt i höst. För Dig som är enspråkig sker ett besök. För Dig som är flerspråkig 
sker två besök med några veckors mellanrum för att undersöka båda Dina språk. Vi 
kommer att försöka hitta tider som passar Dig, och vi kommer tillsammans överens 
om en lämplig plats.  
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Deltagare 
Vi önskar att deltagare uppfyller följande kriterier: 

1. Diagnostiserad Alzheimers sjukdom  
2. Du är flerspråkig, med svenska som andraspråk. 
3. Du har aldrig drabbats av stroke. 
4. Du har ingen tidigare konstaterad språkstörning eller psykiatrisk sjukdom. 
5. Du klarade dig i vardagssamtal på båda språken innan sjukdomsdebuten.  
6. Du har en anhörig som kan vara närvarande vid besöken eller ge sitt 

godkännande till att du deltar i studien.  
 
Personuppgifter 
Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Personuppgiftsansvarig är Nadina 
Laurent, Enheten för logopedi, Uppsala universitet. 
 
Intresseanmälan 
Intresseanmälan görs enklast med svarsformuläret och det bifogade svarskuvertet, 
senast 16 september. Du kan också kontakta någon av oss nedan. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Sandra Folkeryd      Nicole Zetterlund 
0707 796064     0760 505435 
sandra.folkeryd.7328@student.uu.se  nicole.zetterlund.9148@student.uu.se 
 
Helena Holmgren     Sandra Hammarström 
0702 677952     0723 525593 
helena.holmgren.3924@student.uu.se  sandra.hammarstrom.9332@student.uu.se 
 
Enheten för logopedi 
Uppsala universitet 
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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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Semistrukturerad intervju 
 
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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Standardiserade instruktioner till deltagare 
 

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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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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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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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 (…) 
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Översättningsexempel: 
 
the results  suggest that  the  linguistic   abilities   of  healthy older adults decline 
det     resultat    antyda     att     den   lingvistisk    förmågor      av   frisk        äldre  vuxna   försämra 
resultaten antyder att den lingvistiska förmågan hos friska äldre vuxna försämras 
 
 
Översättning med fel, markeras i rött: 
 
when she return    from his   trip her     dogs   marty beeming with joy 
när      hon  återvända    från    hans  resa hennes   hundar  marty   stråla          med    lycka 
när hon återvända  från hans resa strålade hennes hundar marty av lycka 
 
 
Översättning vid avbrutet ord (om man ej vet vilket ord som avsågs, kan man skriva x-) 
 
ja tror ja kom- ja skulle vilja ha det 
I   think  I     wi-      I   would    like  have  it 
I think I wi- I would like to have it 
 
hon jobba fi- hon e sån på tidning 
she   work     x-   she  is  that  on  magazine 
she works x- she is that on a magazine 
 
 
Översättning med fel ordföljd, markera frasen i grönt 
 
förra vecka ja kom hem  så sent 
last     week    I    came home so   late 
last week I came home very late 
 
 
 
 

• Finska i storlek 12, svenska i storlek 10 

• Första svenska raden är direktöversättning, försök i den mån det går att placera det svenska 

ordet under motsvarande finskt ord 

• Den andra svenska raden är fri översättning för att vi ska förstå budskapet 

• Vid fel, markera i rött och översätt så som ordet faktiskt sägs, markera även det rött 

• Vid ordföljdsfel, markera hela frasen grön 

• Det som inte går att avgöra vad som åsyftas, markera med x 

• Är du osäker på vad felet är, gör en kommentar och beskriv 

• Är du osäker i översättningen, gör en kommentar 

• Kommentar i word för PC: markera yttrandet eller ordet > granska > ny kommentar 

• Kommentar i word för Mac: markera yttrandet eller ordet > infoga > ny kommentar 

• Kommentar i Open Office: markera yttrandet eller ordet > infoga > kommentar eller 

ctrl+alt+c 



Bilaga 15 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Deltagande i studie om språk och Alzheimers sjukdom 
 
 
 
 
Samtycke till deltagande i studien om språk och Alzheimers sjukdom 
 
Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet. Jag är medveten om att mitt 
deltagande i studien är helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt 
deltagande utan att ange skäl. Min anhörig eller vårdpersonal godkänd av mig i 
samråd med min anhörig kan närvara vid besöket.  
 
 
Datum: ................................................ 
 
Deltagare: 
 
Underskrift: ................................................................... 
 
Namnförtydligande: ....................................................... 
 
Födelsedatum: ................................................................ 
 
 
 
Anhörig: 
 
Underskrift: ................................................................... 
 
Namnförtydligande: ....................................................... 
 
Födelsedatum: ................................................................ 
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Sekretessavtal för studie om flerspråkighet och 
Alzheimers sjukdom 

 
 
 
 
 
 
 
Jag intygar härmed att information och händelser i samband med studien inte 

kommer att vidarebefordras till obehöriga utan enbart till behöriga. Med 
behöriga avses deltagarna i studien, personer som utför testningen 
samt författarna till studien.  

 
 
Datum och ort: .............................................................. 
 
Underskrift: ................................................................... 
 
Namnförtydligande: ...................................................... 
 
Telefonnummer: ............................................................ 
 
E-postadress: ................................................................. 
 


