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Abstract   

Lexical organisation in the elderly is a relatively unexplored area. The aim of this study was 

to broaden the understanding of lexical organisation in an elderly, Swedish population 

through the mapping of associative patterns. The study also aimed to examine if relationships 

existed between association patterns and naming ability, age and level of education in the 

above-mentioned population. Participants in the present study were 45 persons between the 

ages of 60 to 89 years. They all had Swedish as their first language and they did not have any 

known aphasia or cognitive disorder. Participants were divided into three different groups 

based on age regardless of level of education, as well as three different groups based on level 

of education regardless of age level. All participants completed a test battery including Boston 

Naming Test and a remodelled version of the Kent and Rosanoff Association Test. A Swedish 

version of the Mini Mental State Examination was carried out to give basic view of cognitive 

ability in the participants. In comparison with earlier research on association patterns in young 

adults up to 26 years, older individuals have a higher number of paradigmatic associations. 

There was a tendency to a relationship between a higher level of education and a high number 

of syntagmatic associations, in comparison with groups with lower level of education. No 

relationship was found between association patterns and naming ability or between 

association patterns and age variation. 

 

Key words: paradigmatic associations, syntagmatic associations, naming ability, level of 

education, age  

  



   

 

 

 

Sammanfattning  

Lexikal organisation hos äldre personer är ett relativt outforskat område. Studies syfte var att 

tillföra information om lexikal organisation hos äldre personer med svenska som modersmål i 

form av kartläggning av associationsmönster, samt att undersöka om samband fanns mellan 

associationsmönster och benämningsförmåga, ålder samt utbildningsnivå hos ovan nämnda 

population, då tidigare forskning om detta är begränsad. I studien deltog 45 personer i åldern 

60 till 89 år, vilka delades in i tre olika grupper utefter ålder oavsett utbildningsnivå samt tre 

olika grupper baserade på utbildningsnivå oavsett ålder. Samtliga deltagare genomförde ett 

testbatteri inkluderande Boston Naming Test och en omarbetad version av Kents och 

Rosanoffs associationstest. Mini Mental State Examination i svensk revidering användes för 

att ge en översiktlig bild av deltagargruppens kognitiva förmåga. Resultaten visade att äldre 

personer har en hög andel paradigmatiska associationer. Vid jämförelse med tidigare 

forskning om associationsmönster hos unga vuxna upp till 26 år, har äldre en högre andel 

paradigmatiska associationer. En tendens fanns till ett samband mellan hög utbildningsnivå 

och högre andel syntagmatiska associationer än hos grupper med lägre utbildningsnivå. Inga 

samband kunde påvisas varken mellan associationsmönster och benämningsförmåga eller 

mellan associationsmönster och åldersvariation. 

 

Nyckelord: associationstest, paradigmatiska associationer, syntagmatiska associationer, 

benämningsförmåga, utbildningsnivå, ålder 
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1. Inledning  

Språk är en kognitiv funktion som är unik hos människan. Språkförmågan förändras under 

livet och att förstå språkliga förändringar under människans livsspann är viktigt för att förstå 

åldrandeprocessen vid både typiska och avvikande omständigheter (Moscoso del Prado 

Martín, 2017). Lexikal organisation är en del av den språkliga förmågan hos människan och 

utgörs av det system som individens mentala lexikon är organiserat i. Lexikala svårigheter 

kan förekomma hos personer med afasi eller kognitiv nedsättning (van Ewijk & Avrutin, 

2016; Taler et al., 2009), och kunskap om lexikal organisation hos individer utan dessa 

nedsättningar kan vara användbar som referensmaterial vid utredning och behandling av 

personer med afasi eller kognitiv nedsättning. Lexikal organisation hos barn är betydligt mer 

utforskad än den lexikala organisationen hos äldre individer. Begränsad kunskap finns också 

om eventuella samband mellan lexikal organisation hos äldre personer och faktorer som ålder 

och utbildning. Tidigare forskning har dock visat att språklig förmåga påverkas vid åldrande 

(Mortensen et al., 2006; Marsolais et al., 2014). År 2017 genomfördes ett examensarbete i 

logopedi vid Linköpings universitet som undersökte lexikal organisation hos ungdomar och 

unga vuxna upp till 26 år (Nilsson & Svenbe, 2017), vilken föreliggande studie till viss del 

bygger vidare på.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Språk och åldrande  

Människan skiljer sig från andra arter genom sin unika språkliga förmåga, vilken sorteras 

under kognitiva förmågor. Språket är en dynamisk förmåga som utvecklas under hela livet. 

För att kunna förstå åldrandeprocessen hos människan under både typiska och avvikande 

omständigheter spelar förståelsen av förändringar i språkliga förmågor under livsspannet en 

viktig roll (Moscoso del Prado Martín, 2017). Förändringarna i språklig förmåga hos vuxna är 

mindre dramatiska än förändringarna i barns språkförmåga, vilket kan förklara varför 

förändringarna hos vuxna är mindre utforskade än de hos barn (Mortensen et al., 2006). Ett 

antal skillnader i äldres språkliga förmågor i relation till andra åldersgruppers förmågor finns 

dock kartlagda och redogörs för under rubrik 2.6 Lexikal förmåga hos äldre.  
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2.2 Språk och utbildningsnivå  

Mulder och Hulstijn (2011) undersökte sambandet mellan lexikal förmåga och talförmåga 

samt utbildningsnivå och yrke hos 98 personer i åldern 18–76 år med nederländska som 

modersmål. Studien påvisade att hög utbildningsnivå hade ett samband med större lexikal 

kunskap och lexikalt minne, men inget samband med lexikalt flyt. Kommunikativ 

ändamålsenlighet vid studiens taluppgifter påverkades positivt av hög utbildningsnivå 

(Mulder & och Hulstijn, 2011). I en studie där 1855 modersmålstalare i åldern 24–81 år 

undersöktes, konstaterades det att personer med hög utbildningsnivå presterade bättre på 

ordinlärning än personer med lägre utbildningsnivå över hela det undersökta åldersspannet 

(van der Elst, van Boxtel, Jolles & van Breukelen, 2005). Le Dorze och Bedard (1998) lät 133 

personer beskriva en händelsebild från ett franskt afasitest och undersökte deltagarnas 

sammanhängande tal utifrån olika lexikala-semantiska mätningar. Deltagarna delades in i 

grupper utefter ålder och utbildningsnivå, och resultatet visade att deltagare med högre 

utbildningsnivå bland annat tenderade att ge rikare och mer detaljerade beskrivningar än de 

med färre år av utbildning vilka producerade mindre språkligt innehåll   (Le Dorze & Bedard, 

1998).  

2.3 Lexikon  

Individens lexikon kan beskrivas som det kognitiva system som innehåller kapacitet för 

medveten och omedveten lexikal aktivitet (Jarema & Libben, 2007). Lexikala teorier och 

modeller har ofta som syfte att beskriva hur lexikonet är uppbyggt och fungerar. Anderson 

och Freebody (1981) presenterade en distinktion mellan olika typer av lexikal kunskap hos 

individen. De skiljde mellan vad de kallade för lexikonets bredd och lexikonets djup. Med 

bredd menas omfattningen av ord, hur många ord individen har samt basal kunskap om ordens 

innebörd. Med djup menas istället en mer kvalitativ, djupare förståelse för ett ords innebörd. 

Meara (1996) beskriver lexikon i termerna storlek och organisation och att det som skiljer ett 

mentalt lexikon från en lång lista av ord är dess organisation i ett nätverk. Organisationens 

kvalitet beror på styrkan i kopplingarna och hur många kopplingar olika lexem har till andra 

punkter i nätverket. I takt med att individens lexikon växer blir lexikonets organisation, 

snarare än dess storlek, det som blir den viktiga komponenten (Meara, 1996).  
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2.4 Lexikal åtkomst och benämningsförmåga 

Lexikal åtkomst innebär aktiveringen och framplockningen av begrepp ur individens lexikon, 

vilket sker med hjälp av de lexikala nätverken (McQueen & Cutler, 2001). Ett enda ord kan, 

utöver sin basala betydelse, frammana en komplex mental modell av djupare information om 

begreppet vilken är mer eller mindre relevant (Aitchison, 2012). Dennis (2005) presenterade 

en modell för lexikal åtkomst, vilken i stor utsträckning baseras på paradigmatiska och 

syntagmatiska språkliga relationer. Paradigmatiska relationer innebär att ord har en viss typ av 

koppling till varandra där de bland annat kan förekomma på samma position i en sats. 

Paradigmatiska relationer kan vara att ord exempelvis är synonymer, likställda eller att ett ord 

är överordnat ett annat. Syntagmatiska relationer är då ord kompletterar eller berättar något 

om varandra, exempelvis att de samförekommer i satser som sax – klippa (Goodglass & 

Baker, 1976). Paradigmatiska och syntagmatiska associationer beskrivs utförligare under 

rubrik 2.5.3. Undersökning av lexikal organisation. Vid tolkning av ett yttrande hämtar 

arbetsminnet information från långtidsminnet baserat på de paradigmatiska och syntagmatiska 

relationerna till yttrandet som ska tolkas. Först analyseras syntagmatiska komponenter, såsom 

ordföljd. Denna information används sedan för att också plocka fram paradigmatiskt 

relaterade ord ur långtidsminnet vilken då kan användas för att besvara yttrandet. 

 

Caramazza och Miozzo (1997) föreslog en modell för lexikal åtkomst där det antas att 

åtkomsten till, och produktionen av, ord i det mentala lexikonet är en process där flera olika 

faktorer är ömsesidigt beroende av varandra. Processen för lexikal åtkomst inleds med att 

semantisk information hämtas. Denna process primar syntaktisk information, vilket gör att när 

fonologisk information hämtats så kan den syntaktiska informationen snabbt integreras med 

denna och ordet kan produceras korrekt. Den lexikala informationen om varje ord har en 

direkt koppling till sina syntaktiska och fonologiska beståndsdelar, eftersom det antas finnas 

lexikala noder mellan de semantiska och fonologiska noderna (Caramazza & Miozzo, 1997). 

Nelson, McEvoy och Dennis (2000) visade att framplockningen av ett visst ord vid 

associationsuppgifter kunde påvisa att det finns en stark koppling mellan stimulusordet och 

det först framplockade ordet. De argumenterade också för att detta förhållande även gällde 

framplockning utanför just associationsuppgifter. Att benämna en bild ställer krav på lexikal 

åtkomst och uppgifter baserade på benämningsförmåga har i tidigare studier använts för att ge 

en bild av lexikal åtkomst (Newman & German, 2005; Tabor Connor, Spiro, Obler, & Albert, 

2004).  
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2.4.1 Undersökning av benämningsförmåga 

Boston Naming Test, BNT, undersöker individens benämningsförmåga genom 

konfrontationsbenämning av bilder. Materialet översattes till svenska och normerades för 

svenska förhållanden av Tallberg (2005). Totalpoäng är 60. BNT används frekvent över hela 

världen i såväl klinik som forskning (Tallberg, 2005). Studier av äldre personers resultat i 

testet pekar på att åldrande i sig inte förefaller påverka förmåga till benämningsförmåga i 

BNT. I de äldsta grupperna, över 80 år, samt bland de med lägre utbildningsnivå verkar 

resultat kunna variera mer än i andra undersökta grupper av typiska äldre (LaBarge, Edwards 

& Knesevich, 1986; Welch, Doineau, Johnson & King, 1996). Tallberg (2005) fann i sin 

normeringsstudie att höga resultat på BNT har samband med lexikal kunskap och lexikal 

åtkomst. Detta baserades på en undersökning där 111 personer i åldern 21–80 år med svenska 

som modersmål, små dialektala variationer samt olika yrken undersöktes. Deltagarna 

undersöktes med BNT och resultaten från BNT jämfördes sedan med utbildningsnivå, test av 

global kognitiv förmåga, verbalt flyt samt test av lexikal förmåga. Resultaten visade på att 

hög utbildningsnivå samt högt resultat på varje test hade signifikanta samband med högt 

resultat på BNT (Tallberg, 2005). Tallberg beskriver normeringsarbetet som framgångsrikt 

och föreslår att den svenska versionen av BNT är ett effektivt instrument att använda för att 

undersöka benämningsförmåga hos personer med svenska som modersmål, samt att det också 

gav indikationer om nivån av lexikal kunskap hos den undersökta individen (Tallberg, 2005).   

2.5 Lexikal organisation  

Med lexikal organisation avses det system som individens mentala lexikon är organiserat i 

(Fortescue, 2009). Enligt Aitchison (2012) finns det två huvudsakliga inriktningar inom 

teoribildningen kring ords relation till varandra i det mentala lexikonet. Den ena inriktningen 

innebär att ord byggs upp av så kallade “betydelse-atomer” och att ord som är relaterade till 

varandra har gemensamma atomer. Den andra inriktningen kallas för spindelnät-perspektivet 

och innebär att ord relaterar till varandra utifrån de länkar som språkets användare ger dem 

(Aitchison, 2012).   

 

En av de mest beskrivna teorierna kring lexikal organisation är prototypteorin. Rosch (1975) 

presenterade ett tankesätt som gick ut på att samtliga begrepp inom en kategori inte finns 

specifikt representerade i vårt system av ord och bilder. Istället förefaller dessa mer specifika 
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representationer vara översatta till samt representeras av en gemensam prototyp för hela 

kategorin. Det är den version av begreppet, prototypen, som plockas fram vid tolkning av ett 

ord. Aitchison (2012) argumenterar för att teorin om prototyper skulle kunna förklara mycket 

av det som händer vid framplockning av ord, men att prototyperna fortfarande är heterogena 

från person till person och att framplockningen därmed kan ha många olika förklaringar.  

 

En teoribildning inom lexikal organisation utgår från så kallade semantiska nätverk. Det 

semantiska nätverket utgörs av representationer av de begrepp som ingår i individens lexikon 

och kopplingarna mellan dessa (Steyvers & Tenenbaum, 2005). Begrepp motsvaras av noder, 

och dessa noder är länkade till varandra. Styrkan hos länkarna behöver inte vara lika stark åt 

båda håll. Exempelvis kan en stark koppling till “skrivmaskin” vara “maskin”, men för 

“maskin” har troligen inte “skrivmaskin” en stark länk. Nätverket är organiserat utifrån 

semantiska likheter; ju fler egenskaper två begrepp delar, desto fler och starkare kopplingar 

finns det mellan dessa i nätverket. Då en nod aktiveras primas de noder med begrepp som har 

starka kopplingar till det första begreppet. Aktiveringen sprider sig utåt från det begrepp som 

aktiveras. Begreppen är organiserade efter ljud och ortografi i ett lexikalt nätverk, men de är 

också kopplade till begreppen i det semantiska nätverket (Collins & Loftus, 1975).  

 

Ett annat sätt att teoretisera lexikal organisation är att beskriva organisationen utifrån 

semantiska fält. Ett semantiskt fält är en grupp ord som alla kan relateras till en viss 

konceptuell domän och som har vissa definierbara relationer till varandra. Inom 

teoribildningen kring semantiska fält lyfts vikten av att titta på ord i kontexten av semantiskt 

relaterade grupper av ord, snarare än att undersöka dem isolerat från varandra (Lehrer, 1985). 

Ett semantiskt associationsfält runt ett specifikt ord innehåller andra ord som har någon form 

av relation till det aktuella ordet. I det fält som är närmast kopplat till ordet finnesassociativa 

ord så som överkategori, attribut, funktionell kontext samt identitet för begreppet. I det mer 

perifera fältet finns ordassociationer så som sidoordnade begrepp (exempelvis katt – hund), 

kontrasterande begrepp i samma kategori (exempelvis svart – vitt) samt verb som beskriver 

handlingar kopplade till begreppet (exempelvis sax – klippa) (Goodglass & Baker, 1976). 

 

2.5.1 Utveckling av lexikal organisation över livsspannet 

Någon gång vid sex till åtta års ålder sker det så kallade syntagmatiska-paradigmatiska skiftet, 

vilket innebär att barnet går från att främst associera syntagmatiskt till att istället främst 
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associera paradigmatiskt (Cronin, 2002; Entwisle, Forsyth & Muuss, 1964). Att 

paradigmatiska associationer är vanligare hos vuxna beror enligt Linell (1982) på att erfarna 

språkbrukare har lagrat begrepp med semantiska kopplingar i semantiska nätverk, vilket 

endast är möjligt om språkbrukaren har omfattande kunskap om begreppens betydelse och 

relation till andra begrepp. Att barn oftare ger syntagmatiska responser än vuxna beror 

därmed på att barn har mindre utvecklade semantiska nätverk, och därmed mindre kunskap 

om olika begrepps betydelse och relation till andra begrepp. Barn antas därmed oftare än 

vuxna ge responser som ofta samförekommer med stimulusordet, exempelvis sax – klippa 

(Linell, 1982). Cronin (2002) ansåg att barns övergång till att främst göra paradigmatiska 

associationer sker som en orsak av att de börjat skolan och lärt sig läsa. Lexikal organisation 

hos äldre personer är i dagsläget ett outforskat område.  

 

2.5.2 Undersökning av lexikal organisation 

Ordassociationstest är enligt Holmström (2015) en vanlig metod för att undersöka lexikal 

organisation. Relationen mellan ord i det mentala lexikonet kan tillföra information om 

lexikonets organisation (Meara, 1996) och tidigare studier har med användning av 

associationstest undersökt dessa relationer genom att kartlägga associationsmönster, vilket 

därmed undersöker en aspekt av lexikonets organisation (Holmström, 2015; Nilsson & 

Svenbe, 2017). Kents och Rosanoffs associationstest skapades 1910. Den svenska 

översättningen av testet (Namei, 2002) har omarbetats för att öka den kliniska relevansen 

samt minska frekvensen av uteblivna svar (Johansson & Wahlstrand, 2010). Den version av 

Associationstestet som använts i föreliggande studie är den utarbetad av Johansson och 

Wahlstrand (2010), se bilaga 1. Stimulus består av ett ord som presenteras muntligt av 

testledare och testdeltagare instrueras i att ange det första ord de kommer att tänka på när 

stimulusordet presenterats (Kent & Rosanoff, 1910). Den version av Kents och Rosanoffs 

associationstest som används i föreliggande studie kommer hädanefter att benämnas 

Associationstestet. Denna version är inte validerad i tidigare forskning. En vanlig indelning av 

associationer i associationsundersökningar förefaller vara indelning i paradigmatiska och 

syntagmatiska associationer. Med paradigmatiska associationer menas exempelvis 

överordnade ord, synonymer eller likställda ord. Syntagmatiska associationer är responser 

som kompletterar eller berättar något om stimulusordet (Goodglass & Baker, 1976). 

Holmström (2015) definierade paradigmatiska associationer som ord inom samma ordklass 

med en semantisk relation till stimulusordet och syntagmatiska associationer som semantiskt 
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relaterade ord inom annan ordklass. De Deyne och Storms (2008) fann att de vanligaste 

responserna då stimulusordet var ett verb eller adjektiv var syntagmatiska responser. 

Substantiv verkade dock i högre grad elicitera paradigmatiska responser. Nilsson och Svenbe 

(2017) fann att unga vuxna upp till 26 år i snitt gjorde 65,00% (SD 19,8) paradigmatiska 

associationer och 29,25% (SD 16,15) syntagmatiska associationer vid undersökning med 

associationstest. 

 

Utöver att dela in responserna i paradigmatiska och syntagmatiska associationer använde 

Holmström (2015) även kategorierna fonologiska associationer, övriga associationer samt 

utebliven respons för att kategorisera responserna. Kategorin övriga associationer definierades 

som associationer utan semantisk eller fonologisk relation till stimulusordet. I studien av 

Nilsson och Svenbe (2017), vilken föreliggande studie bygger vidare på, användes samma 

indelning av associationer som i studien av Holmström (2015), med tillägg av gruppen 

interjektioner samt användande av gruppen orelaterade associationer istället för övriga 

associationer och klangassociationer i stället för fonologiska associationer. Klangassociationer 

kan likställas med fonologiska associationer och därmed har endast namnet på denna grupp 

ändrats, inte dess innebörd. För paradigmatiska och syntagmatiska responser kan i sin tur en 

mer utförlig indelning göras, där responserna kan delas in i ett antal underkategorier. En sådan 

uppdelning användes i studien av Nilsson och Svenbe (2017), där en av undergrupperna som 

användes under paradigmatiska associationer var över-, under- samt sidoordnade begrepp. I 

Linell (1982) förklaras över- respektive underordnade begrepp som semantiskt motiverade 

associationer till stimulusord som är mindre respektive mer generella än stimulusordet. 

Sidoordnade associationer beskrivs vara associationer på samma abstraktionsnivå som tillhör 

samma betydelsesfär som stimulusordet. Under sidoordnade begrepp har Linell (1982) även 

räknat in synonymer och motsatsord.  

2.6 Lexikal förmåga hos äldre  

Två tydliga skillnader mot yngre grupper är att äldre personer har ett rikare lexikon samt att 

de producerar fler disfluenser än exempelvis yngre vuxna (Mortensen et al., 2006). Bortfeld, 

Leon, Bloom, Schober och Brennan (2001) har påvisat att äldre personer är mer disfluenta än 

yngre och medelålders talare, samt att disfluenserna har ett samband med ökade 

ordmobiliseringssvårigheter. Äldre behöver också längre tid än yngre för att känna igen en 

bild, därefter aktivera korrekt lexikal representation för bilden, välja rätt form av ordet samt 
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artikulera ordet (Mortensen et al., 2006). Tidigare forskning har visat att funktionaliteten hos 

de kortikala nätverk i hjärnan som interagerar då vi producerar språk minskar vid ökad ålder 

(Marsolais et al., 2014), samt att förmågan till lexikal åtkomst hos äldre personer utan 

kognitiv nedsättning sänks (Strauss-Hough, 2004). Anderson och Freebody (1981) ansåg att 

individens kunskap om ord fördjupas med ålder; att små nyanser och subtila skillnader mellan 

ord tillägnas och orden relateras till varandra på nya sätt. En studie av Mulder och Hulstijn 

(2011) visade att ökad ålder har en positiv inverkan på den lexikala kunskapen, men att det 

har en negativ inverkan på lexikalt minne och lexikalt flyt.  

 

Äldre personers nedsatta förmåga till språklig produktion kan maskeras av att de med åren har 

tillägnat sig ett bredare och djupare ordförråd, vilket möjliggör exempelvis användandet av 

synonymer till målordet eller andra sätt att göra sig förstådd utan att använda ett visst ord. 

Bildbenämningsuppgifter kan utgöra ett känsligt mått på åldersskillnader i produktion av 

språk samt konstatera svårigheter med lexikal åtkomst, då de är konstruerade på ett sådant sätt 

att svåra målord inte kan undvikas utan måste produceras för att svaret på uppgiften ska vara 

korrekt (Mortensen et al., 2006).  

 

3. Syfte och frågeställningar  

Föreliggande studies syfte var att tillföra information om lexikal organisation hos äldre 

personer i form av kartläggning av associationsmönster, samt att undersöka om samband 

fanns mellan associationsmönster och benämningsförmåga, ålder samt utbildningsnivå hos 

ovan nämnda population, då tidigare forskning om detta är begränsad.  

 

Följande frågeställningar har legat till grund för föreliggande studie:   

● Hur ser associationsmönster ut hos äldre personer utan diagnostiserad kognitiv 

nedsättning?  

● Finns det någon relation mellan associationsmönster och benämningsförmåga hos 

äldre personer utan diagnostiserad kognitiv nedsättning? 

● Finns det någon relation mellan associationsmönster och ålder hos äldre personer utan 

diagnostiserad kognitiv nedsättning? 

● Finns det någon relation mellan associationsmönster och utbildningsnivå hos äldre 

personer utan diagnostiserad kognitiv nedsättning? 
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4. Metod  

4.1 Deltagare  

Till föreliggande studie rekryterades 45 personer med en ålder mellan 60 och 90 år, varav 26 

stycken kvinnor och 19 män. Deltagarna delades in i tre grupper om 15 personer utifrån ålder, 

se tabell 1 och 2. Jämn könsfördelning samt utbildningsnivåeftersträvades, då syftet var att 

deltagargruppen skulle kunna utgöra ett representativt stickprov av populationen med svenska 

som modersmål i åldrarna 60 till 90 år, se tabell 1. Deltagarna delades även in i tre grupper 

avseende utbildningsnivå. Deltagarnas beskrivning av den egna utbildningsbakgrunden 

samlades in vid datainsamlingstillfällena och passades sedan in i någon av 

utbildningsgrupperna. Antal deltagare i varje utbildningsgrupp visas i tabell 2. Följande tre 

grupper användes: 

● Motsvarande grundskolenivå, med innebörden utbildning upp till och med avslutad 

grundskoleutbildning. 

● Motsvarande gymnasienivå, med innebörden avslutad grundskoleutbildning samt 

påbörjad eller genomförd gymnasieutbildning respektive motsvarande 

gymnasieutbildning, inklusive eventuella högskolepoäng från universitet eller 

högskola men utan examen från universitet eller högskola. 

● Examen från universitet eller högskola, alternativt högre utbildning än detta.  

 

Tabell 1. Kön hos deltagarna uppdelat på varje åldersgrupp.  

Ålder Kvinnor Män Totalt 

60–69 år 9 6 15 

70–79 år 9 6 15 

80–89 år 8 7 15 

Totalt 26 19 45 
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Tabell 2. Utbildningsnivå hos deltagarna uppdelat på varje åldersgrupp.  

Ålder Motsvarande 
grundskolenivå 

Motsvarande 
gymnasienivå 

Examen från 
högskola/universitet 

Totalt 

60–69 år 5 3 7 15 

70–79 år 5 4 6 15 

80–89 år 6 4 5 15 

Totalt 16 11 18 45 

 

Inklusionskriterier var en ålder mellan 60 och 90 år samt svenska som modersmål. 

Exklusionskriterier var diagnostiserad kognitiv svikt och afasi. Eventuella synfel 

kompenserades med av deltagaren medhavda glasögon och eventuell hörselnedsättning 

kompenserades med att deltagaren använde hörapparat och/eller att testledaren anpassade sitt 

tal så att deltagaren hörde tillfredsställande. 

 

Deltagarna rekryterades från bland annat pensionärsföreningar, studieförbund och kyrkor 

samt genom snöbollsurval. Vid visat intresse för deltagande i studien fick den potentiella 

deltagaren ett informationsbrev, se bilaga 2. 

4.2 Material  

För att besvara föreliggande studies frågeställningar användes  två olika tester; 

Associationstestet (se bilaga 1) samt Boston Naming Test (BNT). Mini Mental State 

Examination i svensk revidering (MMSE-SR) användes för screening av deltagarnas 

kognitiva förmågor, för att säkerställa att deltagargruppen kunde antas utgöra ett 

representativt snitt av populationen äldre personer utan kognitiv nedsättning.  

 

Den version av Associationstestet som använts i föreliggande studie bestod av 53 stimulusord, 

varav de tre första orden var övningsord och övriga 50 ord utgjorde testets resultat. Av dessa 

50 stimulusord var 35 ord substantiv och 14 ord adjektiv. Ett av orden, “ljus”, kunde utgöra 

både ett adjektiv och ett substantiv. Data samlades in genom av uppsatsförfattarna 

nedtecknade svarsangivelser på testblanketter tillhörande respektive test. 

Mini Mental State Examination, förkortat MMSE, är en screening av kognitiva förmågor som 

kan användas som en del i utredning av demenssjukdom. Resultat från MMSE bör dock tolkas 

med varsamhet samt analyseras i förhållande till andra faktorer hos individen, exempelvis 
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personlighet och beteenden (Trivedi, 2017). MMSE är utformad för att mäta fem kognitiva 

domäner; orientering, registrering, uppmärksamhet och huvudräkning, återgivning samt språk, 

och maxpoäng är 30 (Busch & Chapin, 2008). Den svenska versionen av Mini Mental State 

Examination, MMSE-SR, används för att göra en grund undersökning av kognitiv förmåga 

hos personer som misstänks ha kognitiva nedsättningar. Svensk normering av testet saknas 

(Palmqvist, Terzis, Strobel & Wallin, 2011). 

4.3 Datainsamling  

Vid varje datainsamlingstillfälle närvarade en av uppsatsförfattarna samt en deltagare. 

Datainsamlingen skedde på en tid och plats som uppsatsförfattare och deltagare gemensamt 

kommit överens om. Miljön fick inte innehålla faktorer som potentiellt kunde utgöra 

distraktioner vilka skulle kunna påverka resultatet av testningen, exempelvis buller eller andra 

personers närvaro. Miljön anpassades så att deltagarna hörde tillfredsställande. För att ge sitt 

godkännande till att delta i studien skrev samtliga deltagare under samtyckesblanketten, se 

bilaga 3. Deltagarna informerades om att deltagandet var frivilligt och gick att avbryta 

närhelst deltagaren önskade samt att data skulle komma att hanteras konfidentiellt. Därefter 

genomfördes testbatteriet bestående av MMSE-SR, Associationstestet och BNT i nämnd 

ordning.  

4.4 Standardiserat förfarande 

Då endast en av uppsatsförfattarna närvarade vid varje testtillfälle konstruerades ett kortfattat 

manus för instruktioner för att säkerställa att datainsamlingstillfällena genomfördes på samma 

vis oavsett testledare. Manuset inkluderade inledande samtal och information. Instruktioner på 

testblanketterna och i testernas manualer efterföljdes och ändrades ej. För att säkerställa en 

likvärdig testning trots olika testadministratörer genomförde uppsatsförfattarna samtliga tester 

på varandra innan datainsamlingen påbörjades. Vid avslutad datainsamling rättades samtliga 

testblanketter gemensamt samt kontrollerades därefter ytterligare minst en gång. 
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4.5 Dataanalys  

4.5.1 Hantering av data 

Data från testningen registrerades via svar nedtecknade på analoga testblanketter. 

Testblanketterna anonymiserades genom att varje deltagare tilldelades ett test-ID för 

identifiering. Ett digitalt dokument innehållande deltagarnas test-ID:n samt namn förvarades 

på lösenordskyddad dator.  

 

4.5.2 Analys av associationer 

Testdata från Associationstestet utgjordes av totalt 2250 stycken associationer (50 

associationer á 45 deltagare). Samtliga associationer delades in i sex olika grupper, vilka är de 

grupper som också användes i Nilsson och Svenbe (2017). Dessa var paradigmatiska 

associationer, syntagmatiska associationer, klangassociationer, interjektioner, orelaterade 

associationer samt ingen respons. Då utebliven respons aldrig förekom i föreliggande studie 

användes inte denna grupp i vidare analyser. 

 

För att möjliggöra djupare analys av deltagarnas responser delades samtliga paradigmatiska 

och syntagmatiska responser in i ett antal olika undergrupper, se tabell 3 och tabell 4. Dessa 

undergrupper har omarbetats från undergrupper som användes i studien av Nilsson och 

Svenbe (2017). 

 

Tabell 3. Mall för paradigmatiska associationer med exempel. Under Exempel står 
stimulusordet till vänster och deltagarens respons till höger.  

 

Typ Exempel 

Påbörjande eller avslutande av sammansatt ord  
Smör – Kniv  

Del av vedertagen lexikaliserad fras Tjuv – Polis 

Del, innehåll eller material  Hand – Fingrar  

Bord – Trä  

Ljus – Stearin 

Funktion eller användningsområde Fönster – Utsikt 

Motsats Lång – Kort 

Plats kopplad till stimulusord Lejon – Afrika 

Sammansatt ord i samma ordklass Ljus – Ljusstake 
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Synonym Flicka – Tjej 

Synonym på annat språk   Mjuk – Soft 

Över-, under- eller sidoordnat begrepp 

     inom samma ordklass  

Bord – Möbel  

Frukt – Äpple  

Hand – Fot 

 

 
Tabell 4. Mall för syntagmatiska associationer med exempel. Under Exempel står 

stimulusordet till vänster och deltagarens respons till höger.   

 

 
Typ 

 
Exempel 

 
Beskrivning 

 
Nål – Vass 

Funktion Sax – Klippa 

Ord som kan beskrivas av stimulusord Gul – Sol 

Orsak till en känsla Rädd – Höjder 

Värdering  Musik – Härligt 

Över-, under- eller sidoordnat begrepp  

     inom annan ordklass 

Röd – Färg 

Barn – Mina  

Tyst – Snack  

Barn – Mina  

     

4.5.3 Statistisk analys  

För att analysera data användes datorprogrammet IBM SPSSⓇ Statistics 25. SPSS användes 

för att undersöka förhållanden mellan testresultat i BNT samt andel av olika associationstyper 

i Associationstestet. Även grupperna för ålder och utbildningsnivå analyserades i SPSS i 

förhållande till ovan nämnda variabler. Deskriptiv statistik för resultat på MMSE-SR togs 

också fram med hjälp av SPSS. Icke-parametrisk testning användes då data inte var 

normalfördelad. Variansanalys med Kruskal Wallis envägsanalys av varians gjordes i syfte att 

undersöka skillnader mellan åldersgrupper samt mellan utbildningsgrupper. För att undersöka 

samband mellan olika variabler användes Spearmans rho. Wilcoxons teckenrangtest användes 

för att påvisa skillnader mellan olika typer av associationer som deltagarna gjorde i 

Associationstestet. I föreliggande studie användes signifikansnivån p=0,05. För att kartlägga 
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andel av de mer specificerade kategorierna av associationer, se rubrik 4.5.2, användes 

Microsoft Office Excel 2016. 

4.6 Etiska överväganden  

Deltagandet i studien var frivilligt och samtycke till deltagande bekräftades genom signering 

av en samtyckesblankett. Samtyckesblanketterna förvarades separat från testresultaten. Efter 

studiens avslutande sparades blanketterna på Logopedprogrammet i minst fem år. Då 

individuella prestationer inte var av intresse i studien analyserades data på gruppnivå. Resultat 

från något av testen delgavs därför inte deltagaren, vilket deltagaren informerades om innan 

samt i samband med testsituationen. 

 

Under datainsamlingen fanns möjligheten att deltagare kunde visa tecken på kognitiv 

nedsättning. Testledarens handlingsplan vid oro hos deltagare över förmodat negativt resultat 

på MMSE-SR var att rekommendera berörd deltagare att vid oro eller funderingar kontakta 

sin vårdcentral. Om det under testningen framkommit att deltagare upplevde testsituationen 

som jobbig hade personen erbjudits en paus eller att avbryta testningen. Detta förekom dock 

ej i studien.  

 

5. Resultat  

5.1 Associationsmönster   

Tabell 5 visar att majoriteten av de associationer som gjordes var av paradigmatisk art. Även 

syntagmatiska associationer gjordes i stor utsträckning. Sett till standardavvikelse varierade 

andel syntagmatiska associationer i hög grad, jämfört med hur mycket andelen 

paradigmatiska associationer varierade i hela deltagargruppen. Klangassociationer, 

orelaterade associationer och interjektioner utgjorde en så liten del av det totala antalet 

associationer att de inte ansågs kunna användas för att dra vidare slutsatser, varför de inte 

kommer att tas upp ytterligare efter denna rubrik.  
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Tabell 5. Medelvärde för de olika typerna av associationer i Associationstestet angivna i 

procent. Standardavvikelse är angivet inom parentes.  

 

Paradigmatiska 

associationer 
(%) 

Syntagmatiska 

associationer  
(%) 

Klang-

associationer 
(%) 

Orelaterade 

associationer 
(%) 

Interjektions- 

associationer 
(%) 

71,07  

(17,22) 

27,60 

(16,98) 

0,09 

(0,42) 

0,89 

(1,63) 

0,31 

(0,85) 

 

Analys med Wilcoxon teckenrangtest visade att signifikanta skillnader förelåg mellan andel 

producerade associationer för var och en av de olika associationstyperna för hela 

deltagargruppen, förutom mellan andel klangassociationer och andel 

interjektionsassociationer. Exempelvis var skillnaden mellan andel paradigmatiska och 

syntagmatiska associationer signifikant, z=-5,37, p=,00. Andel klangassociationer och andel 

interjektionsassociationer var de enda associationstyperna mellan vilka inga signifikanta 

skillnader i andel producerade associationstyper förelåg, z=-1,67, p=,10. 

 

5.1.1 Djupanalys av associationer i underkategorier 

Genom att kartlägga vilka olika typer av paradigmatiska och syntagmatiska associationer som 

gjordes går det att utläsa vilka typer som förekommer mer frekvent än andra. I tabell 6 visas 

fördelningen av paradigmatiska associationer i olika undergrupper och i tabell 7 visas 

fördelningen av syntagmatiska associationer i olika undergrupper. Vanligast av alla responser 

hos samtliga deltagare var paradigmatiska associationer som var över-, under eller 

sidoordnade till stimulusordet. Dessa responser utgjorde 40,4 % av deltagargruppens samtliga 

responser. De näst vanligaste undergrupperna av paradigmatiska associationer var ord som 

betecknade del, innehåll eller material hos stimulusordet samt ord som utgjorde motsatsord till 

stimulusordet. Var och en av dessa båda undergrupper utgjorde 8,2 % av den totala mängden 

responser. Dessa utgjorde dock en liten del av alla associationer jämfört med den största 

gruppen, över-, under och sidoordnade ord, se tabell 6. 
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Tabell 6. Fördelning av andel paradigmatiska associationer av de sex vanligaste 

paradigmatiska associationstyperna, av total mängd associationer. 

 

Del av 

vedertagen 
lexikaliserad fras 

Del, innehåll 

eller material 

Funktion eller 

användnings- 
område 

Motsats Synonym Över-, under- 

eller sidoordnat 
begrepp 

2,2 % 8,2 % 4,0 % 8,2 % 6,0 % 40,4 % 

 

Bland de syntagmatiska associationerna var den vanligast förekommande typen av association 

ord som kan beskrivas av stimulusordet. Denna undergrupp utgjorde 8,2 % av samtliga 

responser. Undergrupperna funktion och därefter beskrivning var de näst vanligaste 

undergrupperna bland de syntagmatiska associationerna, se tabell 7.  

 

Tabell 7. Fördelning av andel syntagmatiska associationer av total mängd associationer. 

 

Beskrivning Funktion Kan 

beskrivas av 
stimulusord 

Orsak till 

en känsla 

Värdering Över-, under- 

eller sidoordnat 
begrepp 

5,6 % 6,8 % 8,2 % 0,6 % 4,4 % 1,8 % 

5.2 Relation mellan associationsmönster och benämningsförmåga 

Inget signifikant samband kunde påvisas mellan varken andel paradigmatiska associationer 

och antal korrekta svar i BNT, r(44)=0,12, p=0,44, eller mellan andel syntagmatiska 

associationer och antal korrekta svar i BNT, r(44)=-0,09, p=0,57. 

BNT - 51,73 (5,37) (medelvärde för hela deltagargruppen) 

5.3 Relation mellan associationsmönster och ålder  

Vid variansanalys av hur andel paradigmatiska och syntagmatiska associationer varierade 

över de tre åldersgrupperna framkom följande resultat. I figur 1 visas hur vanliga de olika 

associationsformerna var för respektive åldersgrupp. Paradigmatiska associationer var något 

vanligare i de två övre åldersgrupperna än i gruppen 60–69 år. Enligt figur 1 var 

syntagmatiska associationer istället ungefär 10 procentenheter vanligare i åldersgruppen 60–

69 år, än i de två övre åldersgrupperna.  
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Figur 1. Diagram över medelvärde av procentuell mängd paradigmatiska associationer samt 

syntagmatiska associationer för varje åldersklass.  
 

Tabell 8 visar resultatet av variansanalys med Kruskal Wallis envägsanalys. Andelen 

associationer av de olika typerna varierade inte signifikant mellan åldersgrupperna. Dock 

visade sig resultatet i BNT variera signifikant mellan åldersgrupperna. Deltagare mellan 60–

69 års ålder hade i genomsnitt 53,40 rätt i BNT (SD 3,66), personer mellan 70–79 år hade i 

genomsnitt 53,80 rätt (SD 4,65) och de mellan 80–89 år hade i genomsnitt 48,00 rätt (SD 

5,75). Denna variation mellan åldersgrupperna angående resultatet i BNT visade sig vara 

signifikant, se tabell 8. 

 

Tabell 8. Variansanalys av resultat i BNT samt andel paradigmatiska och syntagmatiska 

associationer i Associationstestet beroende på åldersgrupp.  
 

BNT Paradigmatiska associationer Syntagmatiska associationer 

χ2(2)=9,16, 
p=0,01 

χ2(2)=1,94, 
p=0,38 

χ2(2)=2,08, 
p=0,35 

5.4 Relation mellan associationsmönster och utbildningsnivå 

Utbildningsgrupp 1 och 2, deltagare med utbildning motsvarande grundskolenivå respektive 

gymnasienivå, gjorde i genomsnitt mellan 75 och 80 % paradigmatiska associationer. 
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Utbildningsgrupp 3, deltagare med examen från högskola eller universitet, gjorde strax över 

60 % paradigmatiska associationer, vilket innebär färre paradigmatiska associationer än 

deltagarna i grupp 1 och 2, se figur 2. I figur 2 kan utläsas att deltagare som tagit examen från 

högskola eller universitet uppvisade en högre andel syntagmatiska associationer än de två 

andra utbildningsgrupperna.  

 

 

Figur 2. Diagram över medelvärde av procentuell mängd paradigmatiska associationer samt 
syntagmatiska associationer för varje utbildningsgrupp. 
 

Variansanalys med Kruskal Wallis envägsanalys visade att inga signifikanta skillnader förelåg 

mellan utbildningsgrupperna gällande resultat i BNT, andel paradigmatiska associationer eller 

andel syntagmatiska associationer. För andel paradigmatiska och syntagmatiska associationer 

syntes en tendens till signifikant skillnad mellan utbildningsgrupperna, se tabell 9. Deltagare 

med utbildning motsvarande grundskolenivå hade i genomsnitt 49,19 rätt i BNT (SD 5,741), 

deltagare med utbildning motsvarande gymnasienivå hade i genomsnitt 52,45 rätt (SD 4,91) 

och de med examen från högskola eller universitet hade i genomsnitt 53,56 rätt (SD 4,62). 

Den skillnad som förelåg mellan utbildningsgrupper var inte signifikant, men en tendens till 

signifikant variation kunde ses, se tabell 9.  
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Tabell 9. Variansanalys av resultat i BNT samt andel paradigmatiska och syntagmatiska 

associationer i Associationstestet beroende på utbildningsgrupp.  

 

BNT Paradigmatiska associationer Syntagmatiska associationer 

χ2(2)=5,35, 
p=0,07 

χ2(2)=5,17, 
p=0,08 

χ2(2)=5,34, 
p=0,07 

5.5 Screening av kognitiv förmåga 

Medelvärde av resultaten på MMSE-SR var 28,27 korrekta svar (SD 2,12) för hela 

deltagargruppen. Resultaten varierade mellan 22–30 korrekta svar.  

5.6 Sammanfattning av resultat 

Deltagarna i föreliggande studie, äldre utan kognitiv nedsättning, gjorde i Associationstestet 

en överhängande mängd paradigmatiska associationer. Andelen paradigmatiska associationer 

skiljde sig signifikant från andelen av alla andra typer av associationer. Även andelen 

syntagmatiska associationer skiljde sig signifikant från de andra associationstyperna. Vid 

indelning i underkategorier under de två största associationstyperna (paradigmatiska och 

syntagmatiska associationer) var över-, under och sidoordnade associationer vanligast bland 

de paradigmatiska associationerna och ord som kunde beskrivas av stimulusordet vanligast 

bland de syntagmatiska associationerna. Inget signifikant samband kunde påvisas mellan 

associationsmönster och benämningsförmåga. Andel paradigmatiska och syntagmatiska 

associationer varierade inte signifikant efter ålder eller utbildningsnivå. Deltagare med 

högskoleexamen föreföll dock göra fler syntagmatiska associationer än de två andra 

utbildningsgrupperna, se figur 2.  

 

6. Diskussion  

I följande avsnitt kommer föreliggande studies metod och resultat att diskuteras. Resultaten 

kommer att diskuteras utifrån relevanta teorier och forskning. Efter detta följer en diskussion 

kring studiens metod, där felkällor och metodval kommer att tas upp. Avslutningsvis kommer 

kliniska implikationer, framtida forskning samt studiens slutsatser att beröras. 
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6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Associationsmönster  

Deltagargruppen gjorde i genomsnitt 71,07 % paradigmatiska associationer av den totala 

mängden associationer (SD 17,22). Den vuxna delen av populationen i studien av Svenbe och 

Nilsson(2017) hade en lägre andel paradigmatiska associationer, 65,00 % (SD 19,80). 

Andelen syntagmatiska associationer var något högre i Svenbes och Nilssons (2017) vuxna 

population, 29,25 %, (SD 16,15), än hos populationen i föreliggande studie, 27,60 % (SD 

16,98). En ganska viss skillnad förelåg därmed för just paradigmatiska associationer, vilket 

eventuellt skulle kunna tyda på att lexikal organisation, eller åtminstone associationsmönster, 

förändras under vuxenlivet mot en mer paradigmatisk organisation. Detta går dock inte att dra 

slutsatser kring utifrån detta resultat. Att andel paradigmatiska associationer ökar med ökad 

ålder skulle kunna antyda att dessa kopplingar i lexikonet blir starkare (Nelson et al., 2000). 

Förändringen mot en mer paradigmatisk organisation med ökad ålder skulle kunna ha ett 

samband med tidigare forskning som undersökt äldres lexikala organisation. Flera studier har 

visat att ökad ålder har en positiv effekt på lexikal kunskap och att äldre personer uppvisar ett 

rikare lexikon i och med att lexikonet breddas och fördjupas (Mortensen et al., 2006; Mulder 

& Hulstijn, 2011). Anderson och Freebody (1981) kom fram till att kunskapen om ord 

fördjupas med ålder samt att orden relateras till varandra på nya sätt.. Det kan tänkas att den 

ökade paradigmatiska organiseringen av lexikonet hos äldre skulle därmed potentiellt skulle 

kunna ha ett samband med fördjupad lexikal kunskap med ökad ålder. Dock går det inte att 

säkert påstå att en fördjupad lexikal kunskap nödvändigtvis ger en ökad paradigmatisk 

organisation av ordförrådet. Den ökade paradigmatiska organisationen skulle också kunna 

påverkas av andra parametrar, såsom nedsatt lexikal åtkomst eller andra språkligt relevanta 

aspekter vilka uppkommer hos äldre i det normala åldrandet (Mortensen et al., 2006; Strauss-

Hough, 2004). Detta går dock inte helt i linje med det faktum att barn gör mer paradigmatiska 

associationer i takt med att deras ordförråd utvecklas och blir mer vuxenlikt (Cronin, 2002; 

Entwisle et al., 1964; Linell, 1982).   

 

En majoritet av de associationer som gjordes i föreliggande studie var paradigmatiska eller 

syntagmatiska, alltså ord som har en semantisk relation till stimulusordet (Holmström, 2015). 

Att den största delen associationer var semantiskt relaterade till stimulusordet kan tala för att 

begrepp är organiserade baserat på semantiska likheter, så som Collins och Loftus (1975) 

visade genom teorin om semantiska nätverk. Enligt Caramazzas och Miozzos (1997) modell 
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för lexikal åtkomst är semantisk information det allra första som hämtas vid framplockning av 

ett ord, och därefter hämtas fonologisk och syntaktisk information. Utifrån deras modell kan 

det faktum att semantiskt relaterade associationer var vanligast antas bero på att semantisk 

information plockas fram först vid lexikal åtkomst. Vilka typer av associationer som 

genereras av deltagare skulle också kunna bero på hur den individuella deltagaren uppfattar 

instruktionen som ges initialt i undersökningen. Dessutom finns i Associationstestet en 

extrainstruktion, se bilaga 1, som presenterades för deltagare som önskade ytterligare 

information efter att instruktionen givits. Även denna extrainformationen skulle potentiellt 

kunna påverka deltagares responser i testet. Huruvida dessa faktorer har påverkat utfallet i 

undersökningen eller ej går i föreliggande studie inte att dra några slutsatser kring, då 

information kring detta inte framkom vid undersökningstillfällena.  

 

Bland de syntagmatiska associationerna var ord som kunde beskrivas av stimulusordet den 

vanligaste undergruppen. För att kunna använda stimulusordet för att beskriva något krävdes 

att stimulusordet var ett adjektiv. En stor del av de syntagmatiska responserna var alltså 

associationer utifrån just adjektiv. De Deyne och Storms (2008) visade att de vanligaste 

associationerna då stimulusordet var ett verb eller adjektiv var syntagmatiska associationer. 

Detta kan gå i linje med det faktum att adjektiv i föreliggande studie ofta sågs elicitera 

syntagmatiska associationer och skulle kunna tyda på att adjektiv har starka kopplingar till 

syntaktiskt relaterade ord i det mentala lexikonet. Vilken typ av stimulusord som eliciterar 

vilken typ av association har i övrigt inte undersökts i föreliggande studie.  

 

Den vanligaste typen av associationer var paradigmatiska över-, under och sidoordnade 

begrepp. En prototyp (Rosch, 1975) skulle kunna likställas med ett överordnat begrepp, då 

överordnade begrepp är mindre specifika än under- eller sidoordnade begrepp och skulle 

därmed skulle kunna utgöra prototyper för de kategorier de tillhör. Att olika deltagare 

producerade olika överordnade associationer skulle kunna bero på att prototyperna skiljer sig 

från person till person (Aitchison, 2012). Majoriteten av de associationer som gjordes i 

föreliggande studie hade dock inte en överordnad relation till stimulusordet, trots att det var 

en del av den vanligaste enskilda undergruppen av associationer. I föreliggande studie finns 

därmed inga belägg för att den lexikala organisation som prototypteorin förespråkar skulle 

ligga till grund för deltagarnas associationsmönster.  
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Goodglass och Baker (1976) hävdar att det kring varje begrepp i det mentala lexikonet finns 

olika nivåer av semantiska fält. I närmast koppling till varje begrepp finns associativa ord så 

som överkategori, attribut, funktionell kontext samt identitet för begreppet. Utifrån denna 

teoribildning bör de ord som finns organiserade i nära relation till stimulusordet, och som 

deltagaren associerar först till i Associationstestet, vara ord med någon av dessa relationer till 

stimulusordet. Överordnade begrepp var en vanligt förekommande association i föreliggande 

studie, men då denna underkategori inte särskildes från under- och sidoordnade begrepp är det 

svårt att dra slutsatser kring denna underkategori utifrån teorin om semantiska fält. En sådan 

uppdelning skulle kunna vara föremål för framtida studier. Funktionell kontext, vilket kan 

antas motsvara den paradigmatiska undergruppen funktion eller användningsområde som 

använts i föreliggande studie, förekom inte så frekvent. Undergruppen funktion eller 

användningsområde förekom mer sällan än exempelvis undergrupperna sidoordnade begrepp, 

motsatser (vilken kan anses motsvara kontrasterande begrepp) samt funktion (vilken kan 

anses motsvara verb som beskriver handlingar kopplade till stimulusordet). Enligt Goodglass 

och Baker (1976) är dessa mer perifera associationer än ord som anger funktionell kontext till 

stimulusordet. Det faktum att många av de kategorier som Goodglass och Baker (1976) tog 

fram i mycket stämmer överens med de typer av ord som deltagarna i föreliggande studie 

associerade till, skulle kunna anses styrka deras resonemang om det mentala lexikonets 

organisering i semantiska fält. Att de ovan nämnda underkategorierna i föreliggande studie 

var vanligare än ord som angav funktionell kontext skulle kunna motsäga den organisation i 

semantiska fält som Goodglass och Baker (1976) föreslog. För att stämma överens med 

föreliggande studies resultat skulle uppbyggnaden av det mentala lexikonet fortfarande kunna 

vara i semantiska fält, men med en annan typ av organisering efter andra typer av begrepp än 

vad som föreslås av Goodglass och Baker (1976).  

 

6.1.2 Relation mellan associationsmönster och benämningsförmåga 

Inget signifikant samband fanns mellan associationsmönster och benämningsförmåga. Då 

bildbenämningsuppgifter, på det sätt de använts i föreliggande studie, ställde krav på att 

individen benämnde varje bild med rätt målord, kan dessa uppgifter anses vara känsliga för 

svårigheter med lexikal åtkomst (Mortensen et al., 2006). Även Associationstestet, vilket 

kartlade associationsmönster, ställde vissa krav på lexikal åtkomst. Ett samband mellan 

benämningsförmåga, undersökt med BNT, och associationsmönster, undersökt med 

Associationstestet, hade därför potentiellt kunnat finnas. Inga signifikanta samband kunde 
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dock påvisas. Slutsatser kring huruvida ett samband mellan dessa variabler existerade eller 

inte kan därmed inte dras. Då deltagare i Associationstestet har möjlighet att associera till och 

säga vilket ord som helst, ställer detta test inte lika höga krav på lexikal åtkomst som BNT 

troligen gör.  I BNT krävs att deltagare benämnde bilder med korrekt målord, något som 

ställer mer specifika krav på benämningsförmåga och troligen lexikal åtkomst. Avsaknad av 

samband mellan associationsmönster och benämningsförmåga skulle därmed kunna bero på 

att Associationstestet inte ställde lika stora krav på benämningsförmåga som BNT gjorde.  

 

Tallberg (2005) menade att resultat i BNT troligen har ett samband med lexikal kunskap, ett 

begrepp som skulle kunna anses nära förbundet med lexikal organisation. Resultaten i BNT 

varierade signifikant efter ålder och hade en tendens till en signifikant variation även efter 

utbildningsnivå, där de med högst ålder samt de med lägst utbildningsnivå föreföll ha färre 

rätt än andra grupper. Detta skulle kunna gå i linje med delar av Tallbergs (2005) resultat som 

påvisade att hög utbildningsnivå hade ett samband med högt resultat på BNT. Detta skulle 

kunna bero på att högre utbildningsnivå möjligen bidrar till bättre förmåga att söka i det 

mentala lexikonet och plocka fram rätt ord, eller att personer med hög utbildning eventuellt 

har ett större lexikon och mer kunskap om olika ord vilket stärker benämningsförmåga. 

Vilken relation detta kan ha till associationsmönster är svår att dra några konkreta slutsatser 

om. Personer med högre utbildning hade, utöver att ha fler rätt på BNT, också en tendens att 

göra fler syntagmatiska associationer. Det finns alltså vissa likheter mellan dessa variabler, 

men då ingen signifikant korrelation kunde ses mellan dem går det inte att dra slutsatser 

baserat på detta..  

 

6.1.3 Relation mellan associationsmönster och ålder 

Ingen signifikant skillnad i associationsmönster kunde påvisas mellan de olika 

åldersgrupperna. Forskning har pekat på att funktionaliteter hos kortikala nätverk som är 

viktiga för språkproduktion minskar med ökad ålder (Marsolais et al., 2014), och att förmågan 

till effektiv lexikal åtkomst sjunker hos äldre personer (Strauss-Hough, 2004). Ett samband 

mellan associationsmönster och ålder hade kunnat antas existera med tanke på att tidigare 

studier har vittnat om att den språkliga förmågan förändras med ökad ålder. I figur 1 syns en 

tendens till att gruppen med deltagare som är 60–69 år förefaller göra fler syntagmatiska 

associationer, men då inga signifikanta skillnader kunde uppmätas kan samband mellan 

associationsmönster och ålder inte styrkas. Resultatet i BNT varierade signifikant mellan 
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åldersgrupperna, den äldsta gruppen deltagare hade signifikant färre rätt i BNT än de andra 

två grupperna. Denna skillnad skulle kunna peka på att vissa aspekter av den språkliga 

förmågan försämras under den senare delen av vuxenlivet. För att kunna benämna ord i 

språkliga uppgifter såsom BNT krävs, utöver lexikal åtkomst, kunskap om orden och dess 

relationer till andra ord. Viss forskning visar att lexikal kunskap ökar med ökad ålder då 

lexikonet blir rikare (Mortensen, et al., 2006; Mulder & Hulstijn, 2011), vilket hade kunnat ge 

en positiv effekt på resultatet i BNT vid ökad ålder. Det faktum att resultaten i BNT 

försämrades med ökad ålder styrker inte tidigare forskning om att lexikonet då blir rikare, 

men det skulle kunna ha ett samband med forskningen som visar på en försämrad förmåga till 

lexikal åtkomst och lexikalt minne vid hög ålder (Bortfeld et al., 2001; Marsolais et al., 2014; 

Mortensen, et al., 2006; Strauss-Hough, 2004). Detta då dessa aspekter antas viktiga för 

benämningsförmåga. Att inga samband kunde påvisas mellan olika associationsmönster och 

vilken av de tre åldersgrupperna deltagarna tillhörde skulle kunna tyda på att 

associationsmönster, och eventuellt den lexikala organisationen, inte påverkas nämnvärt under 

åldrandet. Eventuella skillnader i lexikal organisation i populationen som är föremål för denna 

studie skulle istället kunna vara avhängig andra aspekter, exempelvis utbildningsnivå. 

 

6.1.4 Relation mellan associationsmönster och utbildningsnivå 

En tendens till skillnad i associationsmönster kunde påvisas mellan de olika 

utbildningsgrupperna. Deltagare med examen från högskola eller universitet hade, precis som 

resten av deltagargruppen, en högre andel paradigmatiska än syntagmatiska associationer, 

men de tenderade att göra fler syntagmatiska associationer än deltagare i de två övriga 

utbildningsgrupperna. Att det unga barnet gör fler syntagmatiska associationer tillskrivs av 

Linell (1982) ett mindre utvecklat semantiskt nätverk i form av mindre kunskap om begrepp 

och relationen mellan dem, än vad vuxna med en mer paradigmatisk organisation har. Om det 

antas att högutbildade bör ha större lexikal kunskap än lågutbildade (Mulder & och Hulstijn, 

2011) skulle det utifrån Linells (1982) resonemang kunna tänkas att högutbildade borde ha en 

mer paradigmatiska associationsmönster än de med lägre utbildning. Resultaten från 

föreliggande studie visar dock en tendens till motsatt förhållande. Detta faktum skulle kunna 

föreslå att högutbildade inte alls har ett rikare lexikon än lågutbildade. Dock motsäger ett 

sådant påstående tidigare forskning. Om så inte är fallet skulle det kunna ha att göra med att 

ökad lexikal kunskap utökar andelen relationer mellan ord som förekommer tillsammans. Att 

deltagare med högre utbildningsnivå i föreliggande studie gjorde fler syntagmatiska 
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associationer kan tänkas ha en koppling till det Le Dorze och Bedard (1998) visade, att 

personer med högre utbildning producerade mer detaljerat och rikt språkligt innehåll vid 

berättande än vad personer med lägre utbildning gjorde. Enligt Goodglass och Baker (1976) 

är syntagmatiska associationer responser som kompletterar eller berättar något om 

stimulusordet. Produktionen av rikare språkligt innehåll hos högutbildade skulle kunna ha ett 

samband med detta associationsmönster som tyder på starkare relationer mellan ord som 

kompletterar eller berättar saker om varandra, än vad som återfinns hos de med lägre 

utbildning. Som tidigare påtalats har dock även den högutbildade gruppen i föreliggande 

studie ett mer paradigmatiskt än syntagmatiskt associationsmönster i stort.  

 

6.1.5 Screening av kognitiv förmåga 

Resultaten på MMSE-SR varierade mellan 22–30 korrekta svar och medelvärde för hela 

deltagargruppen var 28,27 (SD 2,12). Baserat på att det inte finns några svenska normer för 

testet (Palmqvist et al., 2011) samt att inga resultat stack ut markant kan det antas att 

deltagargruppen ur en kognitiv aspekt kan utgöra ett representativt snitt av gruppen äldre 

personer utan diagnosticerad kognitiv nedsättning.  

6.2 Metoddiskussion  

6.2.1 Deltagare och rekrytering  

Jämn könsfördelning och jämn fördelning i utbildningsnivå hos deltagargruppen 

eftersträvades. Högst prioritet hade dock att 15 personer rekryterades till varje åldersgrupp. 

Därmed var fördelningen över åldersgrupperna jämn, medan en helt jämn könsfördelning 

samt fördelning i utbildningsnivå inte uppnåddes, se tabell 1.  

 

6.2.2 Konstruktion av utbildningsgrupper 

Det finns ingen exakt vetenskap bakom indelningen i grupper efter utbildningsnivå, utan 

indelningen skapades i syfte att se till att fördelningen mellan olika nivåer av utbildning blev 

så jämn som möjligt, samt för att omvandla utbildningsnivå till en variabel som kunde 

analyseras i förhållande till studiens olika tester. Utbildningssystemet i Sverige har förändrats 

från deltagargruppens skolgång till nutid och utbildningsgrupperna konstruerades därför för 

att motsvara dagens system med grundskola, gymnasium samt universitet eller högskola, för 

att underlätta förståelsen hos läsare.  
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6.2.3 Undersökningsmetoder  

I föreliggande studie användes två olika test för att undersöka associationsmönster och 

benämningsförmåga hos deltagargruppen. För att undersöka associationsmönster användes 

den av Johansson och Wahlstrand (2010) omarbetade svenska versionen av Kents och 

Rosanoffs associationstest. Den omarbetade svenska versionen av testet användes i 

föreliggande studie, då den tagits fram i syfte att öka den kliniska relevansen samt minska 

antalet uteblivna responser (Johansson & Wahlstrand, 2010). Samma version användes också 

i studien av Nilsson och Svenbe (2017) vilken föreliggande studie bygger vidare på, vilket 

ytterligare motiverar valet av denna version av testet. Denna version är dock inte validerad i 

tidigare forskning och huruvida associationstest faktiskt undersöker lexikal organisation eller 

inte är diskutabelt. Meara (1996) menar att associationsmönster kan tillföra information om 

lexikonets uppbyggnad och metoden har i tidigare forskning använts för detta ändamål 

(Holmström, 2015; Nilsson & Svenbe, 2017). Syftet med föreliggande studie var bland annat 

att tillföra information om lexikal organisation hos äldre personer i form av kartläggning av 

associationsmönster. Associationstest antas inte ge hela bilden av organisationen av det 

mentala lexikonet, men det undersöker en komponent av organisationen och kan därmed vara 

relevant för ändamålet att undersöka lexikal organisation.  

 

Deltagarna instruerades i att ange det första ord de kom att tänka på som respons på ett av 

testledaren presenterat ord. Möjligt var att deltagare angav ett annat ord än det de först kom 

att tänka på, exempelvis om deltagaren ansåg att det ord som först dök upp i huvudet var 

opassande att yttra, eller om deltagaren, innan denne hunnit yttra det först påkomna ordet, 

kom på ett annat enligt deltagaren bättre ord. Huruvida deltagarna faktiskt angav det första 

ord de kom att tänka på eller inte går inte att veta, vilket därmed kan utgöra en felkälla i 

undersökningen. Möjligheten finns att deltagarnas associationer i föreliggande undersökning 

med Associationstestet på något sätt påverkades av deltagarnas uppfattning av både 

Associationstestet och undersökningstillfället i stort. Deltagares svar i testet kan potentiellt ha 

påverkats av detta och responserna i testet kan exempelvis ha styrts av deltagarnas egen 

uppfattning av vilka svar som var korrekt att ge. I den instruktion som ges initialt i testet 

förklaras att deltagarna ska uppge det ord som de först kommer att tänka på och att inga svar 

är rätt eller fel. Det är dock möjligt att deltagare anpassade sina svar, medvetet eller 

undermedvetet, efter vad de uppfattade som ”bäst” att svara. Vidare finns i Associationstestet 

en tilläggsinstruktion som presenteras för de deltagare som önskar ytterligare instruktioner 
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efter att standardinstruktionen givits dem. Exponering för denna tilläggsinstruktion kan också 

potentiellt haft en inverkan på deltagares svar i testet. I föreliggande studie är det dock inte  

möjligt att dra några slutsatser kring dessa faktorers eventuella påverkan på responser i 

Associationstestet. Det har också visats att olika typer av stimulusord i olika grad genererar 

olika typer av responser (De Deyne & Storms, 2008). Om så var fallet skulle resultatet ha 

kunnat bli annorlunda om andra typer av stimulusord använts i undersökningen, exempelvis 

verb.  

 

Resultat på MMSE-SR användes som ett mått på kognitiv förmåga hos deltagargruppen för att 

säkerställa att deltagargruppen ur denna aspekt kunde antas utgöra ett representativt stickprov 

ur den äldre befolkningen utan diagnosticerad kognitiv nedsättning. Testet används i klinik 

främst som screening av kognitiv svikt, och vid sådan användning rekommenderas det att 

hänsyn även tas till andra faktorer hos individen samt faktorer relaterade till testsituationen, i 

bedömningen av den kognitiva förmågan (Trivedi, 2017). Detta då testet är konstruerat på ett 

sådant sätt att deltagare kan få flera fel utan att kognitiva svårigheter är orsaken. Hänsyn till 

sådana faktorer har inte tagits i föreliggande studie, utan resultatet på MMSE-SR har varit den 

enda metoden för att bedöma deltagarnas kognitiva förmåga, vilket innebär att en helt 

tillförlitlig bild av deltagargruppens kognitiva förmåga inte framkommit. Då MMSE-SR i 

föreliggande studie endast har använts i syfte att ge en ett ungefärligt mått på 

deltagargruppens kognitiva förmåga på gruppnivå, kan det dock argumenteras för att testet 

ändå fyllt detta syfte och använts på ett ändamålsenligt sätt. Analys av enskilda deltagares 

resultat på MMSE-SR samt analys av eventuella samband mellan resultat på MMSE-SR och 

andra variabler i studien har inte gjorts.  

 

För att undersöka benämningsförmåga användes den svenska versionen av BNT, då det är en 

vedertagen metod för att undersöka benämningsförmåga hos vuxna personer (Tallberg, 2005). 

Den svenska versionen av BNT beskrivs av Tallberg (2005) som ett effektivt instrument för 

att undersöka benämningsförmåga hos personer med svenska som modersmål, samt att det 

också kan ge indikationer om nivån av lexikal kunskap hos individer i en sådan population. 

BNT kan därmed anses ha en hög validitet för undersökning av benämningsförmåga i 

föreliggande studies deltagargrupp. Det hade kunnat vara av intresse att kartlägga även 

ordförrådets bredd, förslagsvis med ett impressivt test, och se hur detta hade kunnat relateras 

till ordförrådets organisation. Att undersöka benämningsförmåga med BNT har dock fördelar 
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i och med att det är lättadministrerat samt frekvent använt i tidigare språkforskning. 

Föreliggande studie hade som fokus att undersöka endast associationsmönster i relation till 

benämningsförmåga, inte relationen mellanassociationsmönster och ordförrådets bredd. 

Sådana samband kan i stället utgöra fokus för framtida studier. Likt diskussionen kring 

deltagares uppfattning av Associationstestet kan det även för BNT diskuteras huruvida svar i 

testet påverkades av den individuella deltagarens uppfattning av testet och 

undersökningstillfället i stort, samt uppfattning av instruktionen som ges initialt i testet. Det 

kan tänkas att deltagares svar påverkades av dessa faktorer och att deltagare eventuellt 

producerade svar som av dem uppfattades stämma in på vad de förväntades svara, och att 

svaren därmed inte enbart baserades på den instruktion som ges till uppgiften. Några 

slutsatser kring huruvida detta förekom i undersökningen eller ej går dock inte att dra.  

 

6.2.4 Standardiserat förfarande 

Uppsatsens båda författare har separat genomfört var sin del av testningarna. Detta upplägg 

skulle kunna ha medfört att skillnader förelåg vid genomförande av testningar, vilket har 

försökt motverkas genom ett antal åtgärder, se rubrik 4.5 Standardiserat förfarande. Innan 

datainsamlingen påbörjades övade uppsatsförfattarna gemensamt på att agera testledare och 

genomföra ett datainsamlingstillfälle. En ytterligare åtgärd var att ett utförligt manus och 

schema över testförfarande skrevs, vilket testledarna använde som stöd vid datainsamling. All 

rättning av testblanketter samt bedömning av vilken utbildningsgrupp de olika deltagarna 

tillhörde skedde i samråd mellan uppsatsförfattarna.  

 

6.2.5 Statistisk analys 

För att göra statistiska analyser har i föreliggande studie icke-parametrisk testning använts. 

Icke-parametriska undersökningar är inte lika kraftfulla som parametriska undersökningar, då 

det finns en ökad risk att göra typ 2-fel. Vid jämförelser av data var resultaten mestadels inte 

signifikanta, varpå i dessa fall nollhypotesen behölls. Trots att viss data kunde anses vara 

normalfördelad användes endast icke-parametriska test för att ta fram resultat. Om typ 2-fel 

förekommit i föreliggande studie innebär det att det funnits signifikanta resultat som inte 

upptäckts.   
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6.3 Kliniska implikationer  

Föreliggande studie bidrar till ökad kunskap om lexikal organisation hos äldre personer utan 

kognitiv svikt och svenska som modersmål genom kartläggning av associationsmönster hos 

ett stickprov av denna population. I studien sågs en tendens till att personer med högre 

utbildningsnivå gjorde fler syntagmatiska associationer. Detta kan indikera att 

associationsmönster delvis beror av olika individuella faktorer hos varje enskild person, 

exempelvis utbildningsbakgrund, vilket föreslår att faktorer därför kan behöva tas hänsyn till 

vid kartläggning av språkliga förmågor. Kunskap om lexikal organisation hos äldre personer 

utan afasi eller kognitiv nedsättning, vilket föreliggande studie tillför genom kartläggning av 

associationsmönster, kan potentiellt användas som referensmaterial vid utredning och 

behandling av språkliga svårigheter hos personer med kognitiv nedsättning eller afasi.  

6.4 Framtida studier  

Då lexikal organisation, och språklig förmåga i stort, hos vuxna och äldre personer utan 

kognitiv nedsättning är ett relativt outforskat område är detta ett ämne för framtida forskning. 

Sådan forskning skulle leda till ökad kunskap inom dessa områden, vilket potentiellt skulle 

kunna användas som referensmaterial vid utredning och behandling av personer som har afasi 

eller kognitiv nedsättning som demenssjukdom. För att bättre kunna underbygga kunskapen 

om lexikal organisation hos äldre personer behövs mer omfattande studier med större 

deltagargrupper än vad som använts i föreliggande studie. Föreliggande studie har undersökt 

associationsmönster, vilket utgör en del av lexikal organisation, och fler aspekter av lexikal 

organisation behöver därmed studeras för att kartlägga samtliga delar av förmågan. Språklig 

förmåga hos äldre personer med kognitiv svikt såsom demenssjukdom, förvärvad språklig 

nedsättning såsom afasi och/eller flerspråkighet är också områden med utrymme för mer 

forskning. Intressant vore även att i en undersökning liknande föreliggande studie samla in 

information om läsvanor hos deltagargruppen, och jämföra även denna variabel med resultat 

på olika språkliga undersökningar för att se om samband finns. Detta gjordes bland annat i 

studien av Nilsson och Svenbe (2017). Att vid undersökningar liknande föreliggande studie 

även samla in data om hur lång tid olika deltagare behöver för att genomföra olika språkliga 

uppgifter, exempelvis associationsundersökningar och benämningstester, skulle kunna tillföra 

mer information om språkliga förmågor hos äldre personer. Att undersöka huruvida deltagare 

som givits extrainformationen i Associationstestet associerar på ett annat sätt än deltagare 

som inte givits denna information kan också vara föremål för framtida studier. Vilka typer av 
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stimulusord som genererar vilka responser skulle också med fördel kunna undersökas i studier 

liknande föreliggande studie.  

6.5 Slutsatser  

Föreliggande studies resultat föreslår att äldre personer utan diagnosticerad kognitiv 

nedsättning gör en övervägande del paradigmatiska associationer i förhållande till andra 

associationstyper. Detta skulle kunna tyda på att denna grupp har en mer paradigmatisk 

organisation av sitt lexikon. 40,4 % av samtliga associationer i undersökningen var över-, 

under eller sidoordnade till stimulusordet, vilket föreslår att lexikonets organisation till stor 

del är baserad på dessa typer av relationer ord emellan. Några slutsatser kring eventuella 

samband mellan associationsmönster och benämningsförmåga respektive associationsmönster 

och ålder kunde inte dras. En tendens till samband fanns mellan associationsmönster och 

utbildningsnivå, där deltagare med examen från högskola eller universitet tenderade att göra 

fler syntagmatiska associationer än deltagare med lägre utbildningsnivå.  
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Bilaga 1. Associationstest   

Associationstest 
 

Instruktion: Jag kommer nu säga ett ord i taget till dig och jag vill att du säger det ord som 

du först kommer att tänka på, det kan vara vilket ord som helst. Fundera inte utan säg det 
absolut första ordet som du kommer att tänka på, det finns inga ord som är rätt eller fel. 

 

⬜  Vidare instruktion om deltagaren önskar: När man hör ett ord så kommer man ofta 

att tänka på ett annat ord. Om jag till exempel säger ”kaffe” kommer någon kanske att tänka 

på ”te”, en annan kanske tänker på ”dricka” medan en tredje kanske tänker ”faffe” eller något 

annat.  
 

 

Testord Respons Par. Synt. Klang Orel. Int. Uteb. 

Matta (s)        

Örn (s)        

Kort (a)        

 

 

Stimulusord Respons Par. Synt. Klang Orel. Int. Uteb. 

Bord (s)        

Mörk (a)        

Musik (s)        

Mjuk (a)        

Berg (s)        

Hus (s)        

Svart (a)        

Hand (s)        

Frukt (s)        

Fjäril (s)        

 

 

Stol (s)        

Söt (a)        

Kvinna (s)        

Vacker (a)        

Fönster (s)        

Fot (s)        

Spindel (s)        

Nål (s)        

Röd (a)        

Flicka (s)        



   

 

 

 

Stimulusord Respons Par. Synt. Klang Orel. Int. Uteb. 

Sur (a)        

Jord (s)        

Hård (a)        

Mage (s)        

Lampa (s)        

Gul (a)        

Bröd (s)        

Pojke (s)        

Ljus (s, a)        

Stuga (s)        

 

 

Snabb (a)        

Hungrig (a)        

Huvud (s)        

Ugn (s)        

Lång (a)        

Barn (s)        

Hammare (s)        

Stad (s)        

Smör (s)        

Doktor (s)        

 

 

Tjuv (s)        

Lejon (s)        

Säng (s)        

Måne (s)        

Sax (s)        

Tyst (a)        

Gata (s)        

Kung (s)        

Ost (s)        

Rädd (a)        

 

 

 

 Paradigm. Syntagm. Klangass. Orelaterat Interjekt. Utebliven 

Antal       

Procent       
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Bilaga 2. Informationsbrev  

 

 
 

 

 

Till dig som deltagare i studie om  

Ordförrådets organisation hos äldre personer  
 

Hej! 

 

Vi heter Frida Schultz och Hanna Östenberg och läser sista året på logopedprogrammet vid 

Linköpings universitet. Vi genomför en studie inom ramen för vårt examensarbete i logopedi. 

Studiens syfte är att undersöka hur ordförrådet är organiserat hos äldre personer, då kunskapen 

inom området är väldigt begränsad. Vi söker deltagare i åldern 60–90 år med svenska som 

modersmål. Personer med afasi eller demenssjukdom kan tyvärr inte delta i studien. Eventuella 

synfel ska kompenseras med glasögon eller linser, då du i studien behöver kunna identifiera 

bilder.  

 

Du som deltagare kommer att få träffa en av oss vid ett tillfälle på en plats vi tillsammans 

kommer överens om. Du kommer att få genomföra tre olika tester vars syfte är att undersöka 

ordförrådets organisation samt tänkande. Du kommer bland annat att få identifiera bilder och 

associera fritt kring olika begrepp. Detta kommer att ta cirka en halvtimme. Ditt resultat 

anonymiseras genom att du tilldelas ett ID-nummer, så att ditt resultat inte ska gå att koppla till 

dig personligen. Du kommer inte kunna få reda på ditt resultat från testningen. Allt material från 

testningen kommer att behandlas konfidentiellt. Materialet sparas på logopedprogrammet i minst 

fem år. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet utan att 

uppge något skäl. Dina testresultat kommer i så fall att förstöras. Studiens resultat kommer 

behandlas i ett examensarbete vid logopedprogrammet vid Linköpings universitet som kommer 

att presenteras på ett seminarium samt publiceras i en databas.  

 

 

Vänliga hälsningar,  
 

Frida Schultz och Hanna Östenberg   

Logopedprogrammet termin 8, Linköpings universitet  

Handledare: Biträdande professor Christina Samuelsson  
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Bilaga 3. Samtyckesblankett  

 

 

 

Till dig som deltagare i studie om  

Ordförrådets organisation hos äldre personer  
 
Vi heter Frida Schultz och Hanna Östenberg och läser sista året på logopedprogrammet vid 

Linköpings universitet. Vi genomför en studie inom ramen för vårt examensarbete i logopedi. 

Studiens syfte är att undersöka hur ordförrådet är organiserat hos äldre personer, då kunskapen 

inom området är väldigt begränsad. Vi söker deltagare i åldern 60–90 år med svenska som 

modersmål. Personer med afasi eller demenssjukdom kan tyvärr inte delta i studien. Eventuella 

synfel ska kompenseras med glasögon eller linser, då du i studien behöver kunna identifiera 

bilder.  

 

Du som deltagare kommer att få träffa en av oss vid ett tillfälle på en plats vi tillsammans 

kommer överens om. Du kommer att få genomföra tre olika tester vars syfte är att undersöka 

ordförrådets organisation samt tänkande. Du kommer bland annat att få identifiera bilder och 

associera fritt kring olika begrepp. Detta kommer att ta cirka en till en och en halv timme. Ditt 

resultat anonymiseras genom att du tilldelas ett ID-nummer, så att ditt resultat inte ska gå att 

koppla till dig personligen. Du kommer inte kunna få reda på ditt resultat från testningen. Allt 

material från testningen kommer att behandlas konfidentiellt. Materialet sparas på 

logopedprogrammet i minst fem år. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att 

avbryta deltagandet utan att uppge något skäl. Dina testresultat kommer i så fall att förstöras. 

Studiens resultat kommer behandlas i ett examensarbete vid logopedprogrammet vid Linköpings 

universitet som kommer att presenteras på ett seminarium samt publiceras i en databas.  

 

Jag har tagit del av informationen och samtycker till att medverka i studien.  
 

Ort och datum: _______________________________________________________ 

 

Underskrift: _________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: ___________________________________________________ 
 

 

Frida Schultz och Hanna Östenberg   

Logopedprogrammet termin 8, Linköpings universitet  

Handledare: Biträdande professor Christina Samuelsson  


