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Critical Factors for Speech Naturalness in People with Parkinson’s Disease. 

A Correlational Study between Listener Judgement and Acoustic Analysis. 

Abstract 

Speech and voice changes are common in Parkinson’s disease. These changes can affect the 

speaker’s intelligibility but can also have a negative impact on the perceived naturalness of 

speech. The research available regarding the different factors that affect speech naturalness is 

scarce, which was the motivation behind this study.  

The aim of the present study was to investigate whether the level of perceived speech 

naturalness could derive from any specific aspects of speech. This was accomplished by 

recording speech samples from eight people with Parkinson’s disease using a test battery with 

various speech tasks. These samples were presented to a group of 27 naive listeners whose task 

was to judge the level of intelligibility as well as the level of speech naturalness. Correlations 

were then made between their assessments and various acoustic measurements.  

The main finding of the present study was that speech and articulation rate seemed to have the 

greatest impact on the perceived level of naturalness, where the people who had the slowest 

rate were judged to be the least natural sounding. Furthermore there were strong indications 

that the level of intelligibility correlated with the level of speech naturalness. In this study there 

were no other acoustic correlates found with statistical significance.  

Key words: Speech naturalness, Parkinson’s disease, Intelligibility, Speech rate. 

  



 

 

Sammanfattning 

Tal- och röstförändringar är vanligt förekommande hos personer med Parkinsons sjukdom. 

Dessa påverkar ofta talarens förståelighet men kan också ha en negativ inverkan på talets 

naturlighet. Forskning angående vilka faktorer som påverkar talets naturlighet är i dagsläget 

begränsad, varför föreliggande studie har genomförts.  

Syftet med studien var att undersöka huruvida den uppfattade talnaturligheten kunde härledas 

till några specifika tal- och röstparametrar. I föreliggande studie konstruerades ett testbatteri för 

att elicitera talmaterial från åtta personer med Parkinsons sjukdom. Forskningspersonernas 

röster spelades in och inspelningarna graderades sedan av 27 naiva lyssnare gällande 

förståelighet och talnaturlighet. Korrelationstester genomfördes slutligen för att hitta eventuella 

samband mellan lyssnarnas bedömning och olika akustiska parametrar.  

Resultatet visade att tal- och artikulationshastighet var den faktor med störst inverkan på 

lyssnargruppens bedömning av talnaturlighet, där de med långsammast hastighet bedömdes ha 

mest onaturligt tal. Vidare fanns starka indikationer på att grad av förståelighet korrelerade med 

bedömningen av talnaturlighet. I föreliggande studie tycktes inga övriga akustiska parametrar 

ha en statistiskt signifikant korrelation med lyssnargruppens bedömning av talnaturlighet.  

Nyckelord: Talnaturlighet, Parkinsons sjukdom, Förståelighet, Talhastighet   
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Förord 

Vi vill tacka alla deltagare som medverkat i studien utan er hade denna studie inte varit möjlig. 

Vi vill också rikta ett stort tack till samtliga personer som hjälpt oss att komma i kontakt med 

forskningspersonerna. Tack till vår handledare Martin J. Ball för stort engagemang och 

vägledning genom hela arbetsprocessen. Till sist vill vi tacka varandra för ett gott samarbete 

och många trevliga arbetstimmar. 

 

Linköping, Maj 2015 

Fredrik och Elias  
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1. Inledning 

Parkinsons sjukdom är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna i Sverige (Andlin-

Sobocki et al., 2005). Resultat från studier visar att uppemot 89 % av personer som drabbas av 

Parkinsons sjukdom upplever någon form av tal- och röstförändringar i samband med 

sjukdomen (Logemann, Fisher, Boshes & Blansky, 1978). Förutom att talet kan bli 

svårförståeligt är det även vanligt att det, av omgivningen eller personen själv, uppfattas som 

onaturligt. Talnaturlighet och förståelighet är inte nödvändigtvis samma sak då talet hos 

personer med Parkinsons sjukdom kan uppfattas som onaturligt innan förståeligheten har 

påverkats (Klopfenstein, 2012). Forskningen kring talnaturlighet och de faktorer som påverkar 

den är mycket begränsad. Därför syftar föreliggande studie till att undersöka vilka parametrar 

som kan vara avgörande för huruvida talet hos en person med Parkinsons sjukdom uppfattas 

som naturligt eller inte. 

2. Bakgrund 

2.1 Parkinsons sjukdom 
 
Parkinsons sjukdom beskrevs år 1817 av läkaren James Parkinson i texten ”An essay on the 

shaking palsy”. Parkinson beskrev i detalj de symtom han observerat hos patienter i olika stadier 

av sjukdomen. Mycket av det som återges i Parkinsons essä är symtom som än idag anses vara 

karaktäristiska för Parkinsons sjukdom (Factor & Weiner, 2008). Som mest detaljerad är 

beskrivningen av de posturala förändringar och rörelsehinder som sjukdomen innebär men även 

att talet förändras och blir svårförståeligt nämns (Parkinson, 1817/1979).  

Den exakta orsaken till Parkinsons sjukdom är ännu inte känd men tillståndet är associerat med 

avsaknad av signalsubstansen dopamin. Forskning har dock visat att sjukdomen påverkar flera 

centrala neurotransmittorsystem (Wolters & Bosboom, 2008). Mer specifikt tycks orsaken vara 

skador belägna i en dopaminerg bana i det nigrostriatala systemet. Denna koppling utgår från 

basala ganglierna och är involverad i kroppens motoriska kontroll och planering (Klopfenstein, 

2012).  

Trots kunskapen om skadelokalisationer går det inte att avgöra huruvida en person har 

Parkinsons sjukdom genom hjärnavbildningar. Diagnosen sätts utifrån en symtombeskrivning 

när kardinalsymtom som är förknippade med Parkinsons sjukdom kan observeras. 
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Kardinalsymtomen innefattar; tremor, rigiditet, bradykinesi och postural instabilitet (Wolters 

& Bosboom, 2008). Den tremor som förekommer hos personer med Parkinsons sjukdom 

kännetecknas av en vilotremor med låg frekvens. Rigiditeten innebär en stelhet och minskad 

rörlighet i muskler och kan observeras då den ofta påverkar musklerna i ansiktet vilket leder till 

en minskad förmåga till ansiktsuttryck och ett så kallat “mask-ansikte” vilket är karaktäreristiskt 

för sjukdomen (Wolters & Bosboom, 2008). Bradykinesi eller akinesi innebär en minskad 

räckvidd och snabbhet i olika motoriska rörelser. Postural instabilitet, en försämrad hållning 

och balans, är också observerbar hos många patienter (Swedish movement disorder society, 

2013). 

Symtombilden kallas för Parkinsonism och kan förekomma vid ett flertal neurologiska 

sjukdomstillstånd. Det som avgör huruvida diagnosen Parkinsons sjukdom kan sättas är om 

medicinering med läkemedlet levodopa förbättrar symtomen och om en långsam försämring 

och bilateralisering av symtomen kan observeras vid avsaknad av behandling. Detta innebär att 

patienterna måste observeras under en längre tid för att diagnosen ska kunna sättas med 

tillräcklig säkerhet (Swedish movement disorder society, 2013). Prevalensen för sjukdomen är 

ungefär en–två per 10.000  personer (Andlin-Sobocki et al., 2005). 

Sjukdomens degenerativa karaktär innebär att symtombilden förändras över tid (Webb & Adler, 

2008, s. 176). Med anledning av detta används olika skalor för att kunna avgöra i vilket stadie 

av sjukdomen som en patient befinner sig. Den skala som fått störst spridning är Hoehn och 

Yahr-skalan. Denna består av fem olika stadier där det första stadiet präglas av lindriga 

kardinalsymtom som framträder unilateralt (Goetz et al., 2004). Stadie två innebär att 

symtomen förekommer bilateralt och nedsatt mimik samt tal- och röstproblematik kan börja 

påvisas. Stadie tre kännetecknas av mer framträdande symtom bestående av postural instabilitet 

och nedsatt rörlighet. När patienten befinner sig i stadie fyra innebär sjukdomen en påtaglig 

funktionsnedsättning för patienten men denne klarar fortfarande av att stå och gå utan 

hjälpmedel. Stadie fem innebär att patienten inte kan röra sig på egen hand utan måste använda 

sig av rullstol. Skalan utvecklades för över 30 år sedan och nya behandlingsmetoder och 

mediciner har inneburit att sjukdomsförloppet ser annorlunda ut då övergången mellan olika 

stadier inte sker lika snabbt och tydligt. Den har också utstått viss kritik då den inte är tillräcklig 

för att fånga alla symtom som sjukdomen kan innefatta. Trots detta utgör skalan ett användbart 

verktyg för att avgöra var i sjukdomsförloppet en person befinner sig (Goetz et al. 2004). 
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2.2 Röst och tal vid Parkinsons sjukdom 
 

2.2.1 Dysartri 

 
Tal- och röststörningar som går att härleda till en skada eller sjukdom i centrala eller perifera 

nervsystemet och som påverkar det talmotoriska utförandet kallas för dysartri. 

Talmuskulaturens neurologiska påverkan kan medföra förlångsammade-, försvagade- och 

okoordinerade rörelser. Diagnosen sätts utifrån perceptuella bedömningar av uppvisade 

symtom och patientgruppen är mycket heterogen (Hartelius, 2008, s. 401). Beroende på 

skadelokalisation, neurologisk diagnos och uppvisade symtom kan typen av dysartri definieras 

närmare.  Darley, Aronson och Brown (1969a, 1969b) identifierade sju olika dysartrityper med 

skilda symtombilder utifrån studier gjorda vid Mayo-kliniken i Minnesota. 

Dysartriklassificeringen som de grundlade är idag väletablerad inom klinisk bedömning 

(Papakyritsis, 2013).    

2.2.2 Tal- och röstpåverkan vid Parkinsons sjukdom 

 
Den nedsättning av motorisk kontroll som Parkinsons sjukdom innebär påverkar även 

talapparatens muskulatur. Det leder bland annat till en minskad adduktion av stämbanden och 

en otillräcklig aktivitet i laryngeala samt respiratoriska muskler (Baker, Ramig, Luschei & 

Smith, 1998).  Logemann, Fisher, Boshes och Blansky (1978) genomförde lyssnarbedömningar 

på 200 personer med Parkinsons sjukdom och fann att 89 % hade någon form av röstpåverkan. 

Vidare presenterade Hartelius och Svensson (1994) resultat från en undersökning där 70 % av 

258 personer med Parkinsons sjukdom uppgav att de upplevt en förändring av sin tal- och 

röstförmåga. 

Hypokinetisk dysartri är den dysartrityp som vanligtvis förknippas med Parkinsons sjukdom då 

symtomen uppkommer till följd av att tal- och röstmotoriska rörelser präglas av hypokinesi och 

bradykinesi samt rigiditet och vilotremor (Pinto et al., 2004). De perceptuellt vanligt 

förekommande tal- och röstsymtomen beskrivs vara monotoni, nedsatt röststyrka, oprecis 

artikulation av konsonanter, en läckande eller hes röst samt en avvikande talhastighet. Övriga 

dysartrityper beskrivs vanligtvis ha en sänkt talhastighet men vid hypokinetisk dysartri 

uppfattas talhastigheten snarare ofta som förhöjd. Detta beror på att personer med denna 

dysartrityp generellt tar fler pauser i ett yttrande och artikulerar betydligt snabbare vilket leder 

till en ojämn talhastighet och så kallade ”talruscher” som i sin tur gör talet svårförståeligt 

(Tjaden, 2000).   
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2.2.3 Talnaturlighet 

 
Yorkston et al. (2010, s. 290) uttrycker att dysartriskt tal ofta kan uppfattas som onaturligt av 

lyssnare. Det finns ingen vedertagen definition för vad talnaturlighet är (Klopfenstein, 2012). 

Avvikande talnaturlighet tycks vara något som lyssnare har lätt för att såväl identifiera som 

gradera med god interbedömarreliabilitet (O’Brian et al., 2003). Däremot tycks det vara svårare 

för lyssnare att verbalt redogöra för vad som gör att talet uppfattas vara icke naturligt. 

Fenomenet att något som är lättigenkännligt men svårt att sätta ord på, likt talnaturlighet, kallas 

för verbal överskuggning (Vanags, Carroll & Perfect, 2005). Klopfenstein (2012) beskriver att 

verbal överskuggning kan vara en bidragande faktor till att ingen klar definition av 

talnaturlighet finns. Yorkston et al. (2010, s. 288) menar att tal uppfattas som naturligt när det 

överensstämmer med lyssnarens subjektiva normer för talhastighet, rytm, betoning, 

språkmelodi, röstkvalitet och röststyrka. Tre huvudsakligen bidragande faktorer till onaturlighet 

i talet anses vara syntaktiska avvikelser, monotonitet och inkonsekvent prosodi i ett yttrande. 

Klopfenstein (2012) menar att trots vetskapen om att vissa avvikande röst- och talparametrar 

uppfattas som onaturliga är interaktionen mellan dessa parametrar i hög grad obeforskad. I sin 

egen studie fann Klopfenstein att talhastighet, röstläge och typen av yttrande är avgörande för 

lyssnares gradering av talnaturlighet.  

Monotoni innebär en låg prosodisk variation under yttranden vilket kan mätas genom 

standardavvikelser i grundtonsfrekvens och deltoner (Sapir, Ramig & Fox, 2008). Resultat från 

studier har visat att även röster med en normal frekvensvariation perceptuellt kan uppfattas som 

monotona av lyssnare. Orsaker till den upplevda monotoniteten hos personer med Parkinsons 

sjukdom tros vara avvikande intonation där talarens andningsmönster leder till flera 

inandningar per yttrande och en likformighet av ordklustren mellan inandningarna (Ball & 

Code, 1997, s.136; Yorkston et al., 2010, s. 300). 

Talandning skiljer sig från vanlig andning och ställer stora krav på ett välfungerande och 

komplext muskelarbete i talapparaten. Typisk talandning karakteriseras av en snabb inandning 

följt av en längre utandning där talsignalen blir buren, förhållandet är ungefär 1:6 (Yorkston et 

al., 2010, s. 150). Vid viloandning är förhållandet snarare 2:3 (Rabiner & Schafer., 2007, s. 76). 

Inandningarna vid tal medför små pauser i talsignalen och dessa infaller för typiska talare där 

det är syntaktiskt passande (Yorkston et al., 2010, s. 300). För talare med neurologiska 

sjukdomar syns ofta en andningspåverkan (Mangera, Panesar & Makker, 2012) och de kan vara 

fysiologiskt begränsade till kortare fonetiska fraser med inandningar som är syntaktiskt 

onaturliga (Klopfenstein, 2012; Lindblad, 1992 s. 152). Inom en fonetisk fras syns, för typiska 
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talare, en konstant sjunkande grundtonsfrekvens från den första till sista stavelsen. Vid 

kommande fras återställs den ursprungliga grundtonsfrekvensen. För dysartriska talare syns 

samma mönster men då de fonetiska fraserna kan vara kortare återställs grundtonsfrekvensen 

flera gånger under samma yttrande. Detta anses vara en orsak till att talet, trots variation i 

grundtonsfrekvens, perceptuellt uppfattas som monotont av lyssnare (Yorkston et al., 2010, s. 

297). 

2.3 Behandling 
 

2.3.1 Medicinering 

 
Den farmakologiska behandlingen av Parkinsons sjukdom består i första hand av läkemedel 

som ämnar att stimulera produktionen och transporten av signalsubstansen dopamin (Fahn et 

al., 2004). Det som har legat till grund för utvecklingen av denna typ av läkemedel är upptäckten 

av levodopa. Denna substans förekommer naturligt i kroppen och utgör en del av dopamin. När 

levodopa administrerats passerar det blod-hjärnbarriären och möjliggör produktion av dopamin. 

Utifrån upptäckten av levodopa har så kallade dopaminagonister utvecklats (Lloyd, Davidson 

& Hornykiewicz, 1975). Dopaminagonister stimulerar dopaminreceptorer och kräver inte en 

omvandling av det administrerade ämnet till dopamin. Båda typerna av medicinering har visat 

sig ha en positiv effekt på symtomen som förekommer vid Parkinsons sjukdom och används 

vanligtvis i kombination med varandra, alternativt i olika stadier av sjukdomen (Van Laar, 

2008, s. 219). På grund av sjukdomens degenerativa karaktär förvärras symtomen vanligen över 

tid vilket innebär att doseringen måste anpassas under sjukdomsförloppet. Medicindoseringen 

behöver ofta ökas i mängd och intagningsfrekvens i takt med att sjukdomen fortlöper, alternativt 

ges i så kallade depottabletter som distribuerar levodopa långsammare och därmed ger en 

uthållen effekt (Swedish movement disorder society, 2013). 

Vid medicinering kan det förekomma så kallade on/off-perioder. En on-period kännetecknas av 

att medicinen ger en god effekt och lindrar symtomen. En off-period innebär istället en 

avsaknad av respons till medicinen. Symtomen fluktuerar således i grad och frekvens från dag 

till dag. En av bieffekterna från levodopa är att det kan förekomma dyskinesier av olika slag 

under on/off-perioder. Under en off-period består dessa vanligen av dystoni och under en on-

period kan det förekomma ofrivilliga rörelser (Coelho & Goberman, 2002). 
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2.3.2 Deep brain stimulation 

 
Ökad kunskap om basala gangliernas funktionella struktur i hjärnan har lett till att nya 

behandlingsmetoder utvecklats. En sådan metod är deep brain stimulation (DBS). Denna metod 

innebär ett kirurgiskt ingrepp där en typ av pacemaker implanteras i hjärnan för att sedan skicka 

elektriska impulser till specifika områden för att hämma eller stimulera aktivitet. I appliceringen 

av denna metod på Parkinsons sjukdom riktas dessa impulser i första hand till nucleus 

subthalamicus och globus palladius interna (Breit, Schulz & Benabid, 2004). Funktionen hos 

dessa strukturer är relaterade till initiering och kontroll av rörelser men är ännu inte helt kartlagd 

(Frank, Samanta, Moustafa & Sherman, 2007). DBS har en positiv effekt på de kardinalsymtom 

som är relaterade till Parkinsons sjukdom även i sjukdomens senare stadier. DBS utgör således 

ett alternativ till det ökade läkemedelsintag som vanligtvis förekommer i sjukdomens senare 

stadier och möjliggör på så vis en högre livskvalitet för den drabbade (Breit, Schulz & Benabid, 

2004). DBS kan dock medföra vissa bieffekter vilket gör att den inte är lämplig för alla patienter 

(Skodda, 2012). 

2.3.3 Den traditionella behandlingens förhållande till röst- och talpåverkan 

 
Även om den behandling och medicinering som ordineras vid Parkinsons sjukdom har visat på 

en god effekt sett till de kardinalsymtom som är karaktäristiska för Parkinsons sjukdom, så har 

dessa metoder inte nödvändigtvis positiva effekter på förekommande röst- och talsymtom. 

On/off-perioderna vid levodopamedicinering medför exempelvis att personens röst- och 

talsymtom kan variera i grad och karaktär. Det vill säga att rösten och talet i perioder kan vara 

tydligt och starkt för att sedan vara väsentligt svagare och otydligare. Ytterligare korrelerar inte 

alltid effekterna av levodopamedicinering eller DBS på tal och röst med de positiva effekter 

som kan ses på övrig motorik. DBS kan exempelvis ha en negativ påverkan på talet och rösten 

då en förvärrad dysartri är en möjlig konsekvens av metoden (Skodda, 2012). 

I en reviewartikel av Coelho och Goberman (2002) presenteras resultaten från en mängd studier 

angående tal- och röstförändringar i samband med levodopamedicinering. De menar att det 

finns en diskrepans mellan de studier som baserats på kvalitativa parametrar, exempelvis 

perceptuella bedömningar, och de vars resultat är kvantitativt, exempelvis akustisk analys. De 

nämner bland annat en studie av Solomon och Hixon (1993) där tre logopeder fått bedöma tal 

och röst hos Parkinsonpatienter under en medicincykel. Resultatet från deras bedömning var att 

rösten var som bäst i samband med medicinintaget och som sämst mot slutet av dagen. Denna 

skillnad kunde dock inte bekräftas av de mätningar som gjordes utifrån respiratoriska och 
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akustiska parametrar. Vidare har Pinto et al. (2004) sammanfattat resultat från studier som 

undersökt effekterna av levodopamedicinering och drar slutsatsen att det inte har gett 

tillförlitliga effekter på dysartri. De menar att den förbättring av motorik och rörlighet som kan 

förekomma i samband med medicinering inte nödvändigtvis påverkar de dysartriska symtomen. 

2.3.4 Tal- och röstbehandling 

 
Metoder har utvecklats i syfte att förbättra röst- och tal hos personer med Parkinsons sjukdom. 

Den metod med störst spridning är Lee Silverman voice treatment (LSVT). Metoden är 

evidensbaserad och utgår från ett antal övningar där patienten ska producera en så stark fonation 

som möjligt. Utöver detta uppmanas patienten att kontrollera och justera sin röststyrka i alla 

samtalssituationer för att öka medvetenheten om sin egen röstanvändning. Syftet med LSVT är 

i första hand att på lång sikt ge förutsättningar för en förbättrad stämbandsadduktion och 

respiration vilket i sin tur ger en starkare och mer lättförståelig röst. Metoden har visat sig ha 

en positiv effekt för röststyrka och talets förståelighet (Ramig et al., 2001). Metoden tar dock 

inte uttryckligen hänsyn till en ökad talnaturlighet (Klopfenstein, 2012). 

För personer med Parkinsons sjukdom är ofta interventionsfokus att sänka individens 

talhastighet för att öka förståeligheten. I vissa fall kan den sänkta talhastigheten dock innebära 

att talnaturligheten påverkas negativt (Tjaden, 2008). När logopedisk intervention med fokus 

på ökad talnaturlighet är aktuellt skiljer sig mycket från patient till patient. För patienter som 

ofta håller föredrag eller på andra sätt är beroende av en välfungerande röst så som lärare eller 

säljare kan en måttligt avvikande talnaturlighet vara ett stort besvär. Däremot kan personer med 

röstförändringar och begränsade eller etablerade sociala nätverk visa på mindre oro vad gäller 

talnaturlighet så länge de kan göra sig förstådda. Yorkston et al. (2010, s 291) menar således 

att en individs sociala och professionella identitet är en viktig faktor vad gäller intervention. 

Forskning angående förhållandet mellan talnaturlighet och vilka specifika tal- och 

röstparametrar som det går att härleda till är begränsad (Klopfenstein, 2012). Med anledning av 

detta ämnar studieförfattarna att i föreliggande studie jämföra perceptuella lyssnarbedömningar 

av talnaturlighet med data från akustisk analys. Detta för att finna eventuella korrelationer. 
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3. Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka huruvida graden av talnaturlighet hos 

personer med Parkinsons sjukdom kan härledas till några specifika parametrar i tal och röst.  

 

3.1 Frågeställningar 
 

 Korrelerar några specifika akustiska parametrar i talet och rösten hos studiens 

forskningspersoner med hur en naiv lyssnargrupp graderar deras talnaturlighet? 

 Korrelerar lyssnargruppens bedömning av förståelighet med bedömningen av 

talnaturlighet? 

 Vilka personliga faktorer hos personer med Parkinsons sjukdom kan påverka 

lyssnargruppens bedömning av talnaturlighet? 

4. Metod 

4.1 Studiedeltagare 
 

4.1.1 Urval av Forskningspersoner 

 
Nio personer med Parkinsons sjukdom rekryterades genom att informationsbrev skickades till 

regionala förbund för personer med Parkinsons sjukdom samt till neurologopeder på sjukhus 

(se bilaga 1). Av de nio personerna användes åtta till huvudstudien samt en till pilotstudien. De 

åtta personer som inkluderades i huvudstudien bestod av två kvinnor och sex män i åldrarna 60 

–79 år (median=68,5). Inklusionskriterier till huvudstudien var läskunnighet, svenska som 

modersmål och diagnostiserad Parkinsons sjukdom i minst fem år. Exklusionskriterier var om 

forskningspersonen hade en kraftig brytning eller en överregional dialekt. Vidare exkluderades 

personer med neurologiska sjukdomar utöver Parkinsons sjukdom samt personer med grav 

hörselnedsättning.  

4.1.1.1 Beskrivning av forskningspersoner 

 
Beskrivningarna i tabell 1 baseras på intervjuer med forskningspersonerna (hädanefter FP) 

gjorda vid respektive inspelningstillfälle. 
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Tabell 1. Beskrivning av forskningspersoner baserad på intervjusvar. FP P är forskningspersonen som deltog i 

pilotstudien. 

 Ålder 

Tid sedan 

diagnos 

(år) 

Behandling 
Logopedisk 

behandling 

Självvärdering av 

röst och tal 

FP 1 64 2009 (6) Levodopamedicinering 

Kortvarig 

behandling i 

grupp 

Omgivningen har 

påpekat att rösten 

förändrats 

FP 2 60 2000 (15) 
Levodopamedicinering 

DBS-behandling. 

LSVT-

behandling vid 

flertal tillfällen 

Upplever en påtaglig 

försämring av röst 

och tal sedan DBS-

behandlingen 

FP 3 77 2000 (15) Levodopamedicinering 

Kortvarig 

behandling i 

grupp 

Upplever en viss 

röst- och talpåverkan 

FP 4 68 2009 (6) Levodopamedicinering 
Ingen 

logopedkontakt 

Upplever att rösten 

blivit något darrig 

FP 5 69 2009 (6) Levodopamedicinering 
Ingen 

logopedkontakt 

Omgivningen 

påpekar att rösten 

och talet förändrats 

FP 6 79 2001 (14) 
Levodopamedicinering 

DBS-behandling 

LSVT-

behandling 

Upplever att rösten 

och talet blivit 

påtagligt sämre 

FP 7 67 2009 (6) Levodopamedicinering 

Kortvarig 

behandling i 

grupp 

Rösten och talet har 

blivit sämre de 

senaste fem åren 

FP 8 75 2009 (6) Levodopamedicinering 

Kortvarig 

behandling i 

grupp 

Upplever en 

försämrad röststyrka 

FP P 76 1993 (22) Levodopamedicinering 
Ingen 

logopedkontakt 

Rösten har blivit 

svagare de senaste tre 

åren 

 

 

4.1.2 Lyssnargrupp 

 
Genom bekvämlighetsurval valdes totalt 27 deltagare ut till en lyssnargrupp. Inklusionskriterier 

var personer 18–65 år utan känd hörselnedsättning. Då naiva lyssnare erfordrades var 
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exklusionskriterier personer med professionell erfarenhet av tal- och röstbedömning eller 

tidigare erfarenhet av talet hos personer med Parkinsons sjukdom. 

Lyssnargruppen bestod av personer åldrarna 22–64 år, median för lyssnarna var 26 år. 

Deltagarna fick information om vad deltagandet innebar både muntligt och skriftligt (se bilaga 

2). 

4.2 Beskrivning av undersökningsmaterial 
 

4.2.1 Forskningspersonernas undersökningsmaterial 

 
Undersökningsmaterialet har till stor del utformats efter delar av Dysartritestet (Hartelius & 

Svensson, 1990). Testet används då det, kliniskt sett, är vanligt förekommande vid bedömning 

av patienter med Parkinsons sjukdom och innehåller uppgifter som ämnar erhålla bland annat 

prosodisk-, respiratorisk- och artikulatorisk förmåga (Bulukin Wilén & Gustavsson, 2011). 

Dessa förmågor utgör faktorer som är av stor vikt för talnaturligheten. Undersökningsmaterialet 

som forskningspersonerna tog del av bestod av ett överskådligt häfte med ett flertal nedskrivna 

uppgifter i stigande fonologisk komplexitet (se bilaga 3). 

4.2.1.1 Uthållen vokalfonation 

 
Forskningspersonerna instruerades att producera och hålla ut vokalen [aː] i ett bekvämt läge 

under så lång tid som de kunde. I föreliggande studie var förhoppningen att för varje 

forskningsperson få inspelad vokalfonation med en duration på minst två sekunder.  

4.2.1.2 Stavelseupprepning 

 
Forskningspersonerna instruerades att upprepa stavelserna [pa], [ta] och [ka] efter varandra, 

fem till sju gånger, så snabbt och så rytmiskt som de kunde. Uppgiften ställer krav på 

diadokokinetisk förmåga och är vanligt förekommande vid bedömning av talmotorisk funktion. 

Ytterligare är uppgiften användbar vid bedömning av respiratorisk förmåga. Vid svag 

respiratorisk förmåga kan talare ha svårigheter för att producera mer än fem stavelser utan 

andningsuppehåll (Yorkston et al., 2010, s. 49). 

4.2.1.3 Ord och meningar med varierande lingvistisk komplexitet 

 
Flera av uppgifterna bestod av högläsning av text med varierande längd och komplexitet. 

Inledningsvis instruerades forskningspersonerna att läsa enstaviga ord. Svårighetsgraden ökade 

sedan successivt med tvåstaviga ord följt av, artikulatoriskt komplexa, flerstaviga ord. 

Efterföljande uppgift bestod av läsning av ett antal meningar med varierande längd. I den 
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avslutande högläsningsuppgiften ombads forskningspersonerna att läsa texten “Ett svårt fall” 

vilket är en välanvänd text för bedömning av tal vid högläsning (Ingvar & Jellart, 1961).  

4.2.1.4 Betoning 

 
Med syfte att erhålla prosodiska element i talet, bestod två av uppgifterna av ord och meningar 

som forskningspersonerna instruerades att läsa upp med varierad betoning. Den första av dessa 

uppgifter involverade ordpar med samma stavning men vars betoning förändrar betydelsen av 

ordet. Forskningspersonerna fick målordet presenterat för sig med hjälp av bilder. Vidare 

presenterades meningar som skulle läsas upp tre gånger med betoning på olika ord vid varje 

uppläsning.  

4.2.1.5 Spontantal 

 
För att elicitera spontantal uppmanades forskningspersonerna att beskriva sin favoritmaträtt och 

hur denna tillagas. Denna typ av uppgift ställer högre krav på talarens syntaktiska, fonologiska 

och talmotoriska planering jämfört med läsning av en text (Yorkston et al., 2010, s. 245). 

Således utgör spontantal ett lämpligt underlag för att bedöma talet och rösten då det kan belysa 

svårigheter som patienten har. Detta bekräftades i en studie av Kempler och Van Lancker 

(2002) där spontantal visade sig vara den mest pålitliga bedömningsmetoden för att utvärdera 

talet hos personer med Parkinsons sjukdom.  

4.2.2 Lyssnargruppens undersökningsmaterial 

 
Materialet som användes vid lyssnargruppens bedömning var tvådelat och bestod av en del för 

förståelighet och en del för naturlighet. 

4.2.2.1 Förståelighet 

 
Lyssnargruppen fick lyssna på sammanlagt 24 stycken inspelningar av ord och meningar. Deras 

uppgift var att ortografiskt skriva ned vad de hörde samt på en sjugradig likertskala, där 

1=Lättförståeligt och 7=Svårförståeligt, bedöma inspelningens förståelighet. Det material som 

spelades upp från varje forskningsperson bestod av en unik kombination av två ord och en 

mening som sedan spelades upp i slumpmässig ordning för varje deltagare i lyssnargruppen.  

För att undvika att deltagarna i lyssnargruppen skulle lära sig vilka ord som kunde komma att 

spelas upp, valdes olika kombinationer av ord och mening från varje inspelad forskningsperson. 

I urvalet av uppspelade meningar inkluderades samtliga deklarativa meningar vilket innebar att 

meningarna “Gräla inte på grannens barn” samt “Är du aldrig rädd för hunden?” exkluderades. 
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Genom att inte inkludera dessa meningar bestod urvalet av meningar som liknande varandra i 

prosodisk och syntaktisk komplexitet.  

De sex tvåstaviga orden parades ihop i olika kombinationer. Vilken kombination av ord som 

spelades upp från vilken forskningsperson valdes sedan ut slumpmässigt. För att få så stor bredd 

som möjligt på det material som spelades upp från varje forskningsperson och därmed också en 

mer rättvisande bild av vederbörandes förståelighet, exkluderades kombinationen “Vinglas - 

Vitlök” då orden är fonologiskt lika i den inledande stavelsen.  

4.2.2.2 Naturlighet 

 
Då det inspelade spontantalet från varje person varierade i längd valdes femton sekunder 

spontantal ut från varje forskningsperson. Spontantalet klipptes så att inga yttranden bröts av. 

Detta spelades sedan upp för deltagarna i lyssnargruppen i slumpmässig ordning. Varje 

inspelning kunde repeteras två gånger. Deltagarna uppmanades att bedöma talnaturligheten på 

en sjugradig likertskala där 1=Naturligt och 7=Mycket onaturligt. Ytterligare instruerades 

lyssnarna att, om möjligt, beskriva ljudklippet de fått höra med tre adjektiv.  

4.3 Pilotstudie 
 
Till pilotstudien användes det inspelade materialet från FP P. Syftet med pilotstudien var att 

kontrollera att inspelningsmaterialet var tillräckligt omfattande och lättförståeligt. Då 

forskningspersonen som deltog i pilotstudien inte uppfyllde samtliga inklusionskriterier 

användes inte resultatet i huvudstudien. Allt material spelades in med båda studieförfattarna 

närvarande. Utifrån resultatet från pilotstudien genomfördes ändringar i inspelningsförfarandet 

inför huvudstudien. För att minimera mängden talmaterial som spelades in bestämdes att endast 

en av författarna bör vara närvarande vid inspelningen.  

4.4 Procedur 
 
Inspelningarna genomfördes på överenskommen plats varav de flesta ägde rum hemma hos 

deltagarna. Samtliga deltagare spelades in med hjälp av inspelningsapparaten M-Audio 

Microtrack II. Mikrofonen placerades på ett avstånd av cirka 30 cm från talaren. 

Samplingsfrekvensen för allt inspelat material är 44.1 kHz. Inspelningstillfällena inleddes med 

en kort intervju av forskningspersonen därefter utfördes uppgifterna utifrån instruktioner från 

testledaren.  
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Lyssnarexperiementen genomfördes i en tyst miljö på överenskommen plats. Inspelningarna 

presenterades av testledaren via powerpoint. Deltagarna använde hörlurarna Sennheiser HD-

200. Volymen justerades, innan testets början, efter lyssnarens preferens.  

4.5 Akustisk analys 
 
Samtliga ljudfiler redigerades i ljudredigeringsprogrammet Audacity version 2.1.0 (Mazzoni, 

2015). Ljudfilerna klipptes för att säkerställa forskningspersonernas anonymitet, avlägsna 

studieförfattarnas röster och underlätta så väl den perceptuella som akustiska bedömningen. 

Den akustiska analysen genomfördes sedan med hjälp av talanalyseringsprogrammet Praat 

version 5.4.08 (Boersma & Weenink, 2015). 

4.5.1 Pertubationsanalys 

 
Perturbation betecknar en störning eller oregelbundenhet av en variabel. Vid akustisk analys av 

röstkvalitet är perturbationsanalys av talsignalen vanligt förekommande, framförallt måtten 

jitter och shimmer. Jitter är ett mått för oregelbundenheter i ljudvågens frekvensled medan 

shimmer visar på oregelbundenheter i amplitudled (MacCallum, Zhang & Jiang, 2011, s. 90). 

Viss oregelbundenhet i talsignalen förekommer för typiska talare men för stor variation kan 

uppfattas som avvikande (Klopfenstein, 2012). Perturbationsanalyser utförs ofta på uthållna 

vokaler för att uppnå en så regelbunden ljudvåg som möjligt och enkelt kunna tydliggöra 

eventuella förändringar i talsignalen. Patologiska tröskelvärden anses för jitter (local) vara 

≥1,04 % och för shimmer (local) ≥3,810 % (Yang et al., 2014, s. 532).  

Ytterligare ett pertubationsmått är harmonics-to-noise ratio (HNR) vilket mäter förhållandet 

mellan periodiciteten och bruskomponenter i en signal. HNR anges i dB och kan vara en tydlig 

indikator på patologisk röstkvalitet. Vid fonation av [a:] är referensvärdet för en typisk talare 

20 dB, värden som är påtagligt lägre än detta visar på en hög grad av brus och rösten kan då 

upplevas som hes (Boersma & Weenink, 2015). 

I föreliggande studie analyserades en sekund av mittpartiet av det uthållna fonemet [a] då 

fonationen anses vara som mest stabil och fri från oregelbundenheter som fonationsstart och 

fonationsavslutning medför (Papakryitsis, 2013). 

4.5.2 Grundtonsfrekvens 

 
Grundtonsfrekvensmedelvärdet för typiska svenska talare är cirka 195 Hz för kvinnor 

respektive 115 Hz för män (Pegoraro Krook, 1988). Vid spontantal för äldre män, 65–79 år, är 
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medelgrundtonsfrekvensen ungefär 120 Hz med en standardavvikelse på 2,8 halvtoner (Baken 

& Orlikoff, 2000, s 175). 

Forskningspersonernas spontantal analyserades och omfånget samt medelvärdet av deras 

grundtonsfrekvens illustreras i fonetogram. 

4.5.3 Talhastighet 

 
Talhastighet för textläsning uppmättes genom att beräkna ord per minut vid högläsning av “Ett 

svårt fall”. Hartelius, Svensson och Bubach (1993) genomförde en studie som inkluderade 59 

normaltalande deltagare, där normvärdet för talhastighet vid läsning av “Ett svårt fall” är 

M=177 ord/minut med standardavvikelse 24 ord/minut. Vidare uppmättes talhastigheten i 

föreliggande studie vid spontantal i stavelser per minut för att möjliggöra en rättvis jämförelse 

mellan forskningspersonerna. 

Vid analys av diadokokinetisk förmåga beräknades den artikulatoriska hastigheten i stavelser 

per sekund. Enligt manualen till Dysartritestet (Hartelius & Svensson, 1990) är det svenska 

normvärdet för äldre vuxna fem-sex stavelser per sekund.  

4.6 Statistisk analys 
 
Samtliga statistiska tester genomfördes med IBM SPSS Statistics 22. De statistiska metoder som 

användes var Pearson’s correlation och Krippendorff’s Alpha. Den förstnämnda användes för 

att bedöma korrelationen mellan talnaturlighet och parametrar som ansågs vara relevanta för 

föreliggande studie. Krippendorff’s Alpha användes för att testa lyssnargruppens 

interbedömarreliabilitet vid bedömning av förståelighet och naturlighet. Signifikansnivå sattes 

till p<0.05.  

4.7 Etiska överväganden 
 
Samtliga forskningspersoner fick ta del av såväl skriftlig som muntlig information om studiens 

syfte och deras potentiella bidrag till studiens resultat. Alla forskningspersonerna 

avidentifierades och de informerades om möjligheten att avbryta sitt deltagande, utan vidare 

motivering, under studiens gång. Deltagare i lyssnargruppen fick information om innebörden 

av deras deltagande, både muntligt och skriftligt. Studiens samtliga deltagare har givit skriftligt 

samtycke till sitt deltagande. 

Inspelat material redigerades för att bibehålla forskningspersonernas anonymitet och kommer 

arkiveras i fem år på enheten för logopedi vid Linköpings universitet. 
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5. Resultat 

5.1 Förståelighet 
 
Nedan följer det sammanställda resultatet från lyssnargruppens bedömning av varje inspelad 

forskningspersons förståelighet. Bedömningar av både ord och mening har inkluderats. I figur 1 

illustreras omfånget på lyssnargruppens bedömning av varje persons förståelighet.  

 

Figur 1. Diagrammet illustrerar omfånget av lyssnargruppens bedömningar av förståelighet för varje inspelad 

forskningsperson. På Y-axeln syns graderingen från lyssnargruppen (1=Lättförståeligt-7=Mycket 

svårförståeligt) och på X-axeln syns samtliga inspelade forskningspersoner. Extremt avvikande värden markeras 

med asterisk och milda avvikelser markeras med cirkel.  

I figur 1 syns det tydligt att FP 1, 4 och 5 har ett lägre omfång på bedömningsskalan även om 

det förekommer vissa avvikande värden. FP 6 och 8 har störst spridning i bedömningarna från 

lyssnargruppen.  

I tabell 2 återfinns medelvärdet samt standardavvikelsen från lyssnargruppens bedömning av 

varje inspelad forskningspersons förståelighet. 
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Tabell 2. Sammanställning av medelvärdet från lyssnargruppens bedömningar av förståelighet 

(1=Lättförståeligt-7=Mycket svårförståeligt), för varje inspelad forskningsperson. 

 FP 1 FP 2 FP 3 FP 4 FP 5 FP 6 FP 7 FP 8 

Medelvärde totalt 

(standardavvikelse) 

1,43 

(0,75) 

2,34 

(1,50) 

2,07 

(1,08) 

1,25 

(0,58) 

1,44 

(0,63) 

3,80 

(1,81) 

2,38 

(1,27) 

3,53 

(1,59) 

 

I tabell 2 syns att forskningsperson 1, 4 och 5 har bedömts som lättast att förstå av 

lyssnargruppen. Forskningsperson 6 och 8 har det högsta medelvärdet men också den största 

standardavvikelsen vilket tyder på en oenighet bland lyssnarna vad gäller dessa 

forskningspersoners förståelighet, vilket också illustreras i figur 1.  

Interbedömarreliabiliteten beräknades för hela lyssnargruppen och Krippendorffs alpha gav 

0,4698 vilket indikerar en låg interbedömarreliabilitet. 

5.2 Naturlighet 
 
Nedan följer det sammanställda resultatet av lyssnargruppens bedömningar av naturlighet 

baserat på spontantal från forskningspersonerna. I figur 2 illustreras omfånget av 

lyssnargruppens bedömningar av varje persons naturlighet. 

 

Figur 2. Diagrammet illustrerar omfånget av lyssnargruppens bedömningar av naturlighet (1=Naturligt, 

7=Mycket onaturligt), för varje inspelad forskningsperson. Milda avvikelser markeras med cirkel. 
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Figur 2 visar att FP 1 och 4 har bedömts som mest naturliga. Det förekommer störst spridning 

i lyssnargruppens bedömning av FP 2 och 6. 

Tabell 3 innehåller medelvärden samt standardavvikelser för lyssnargruppens bedömning av 

forskningspersonernas naturlighet.  

Tabell 3. Sammanställning av medelvärdet från lyssnargruppens bedömningar av naturlighet (1=Naturligt, 

7=Mycket onaturligt), för varje inspelad forskningsperson. 

 FP 1 FP 2 FP 3 FP 4 FP 5 FP 6 FP 7 FP 8 

Medelvärde 

(standardavvikelse) 

1,92 

(1,10) 

4,66 

(2,05) 

3,93 

(1,67) 

1,51 

(0,80) 

2,22 

(1,05) 

4,44 

(1,80) 

2,18 

(1,38) 

3,96 

(1,67) 

 

Tabell 3 visar att FP 1 och 4 har bedömts som mest naturliga av lyssnargruppen. FP 2 och 6 har 

fått högst medelvärden i sin bedömning från lyssnargruppen. 

Interbedömarreliabiliteten beräknades för hela lyssnargruppen och Krippendorffs alpha gav i 

detta fall 0,3492 vilket indikerar en låg interbedömarreliabilietet. 

5.3 Akustiska analyser 
 

5.3.1 Diadokokinesi 

 
Resultatet som presenteras i tabell 4 baseras på stavelseupprening av [pa], [ta] och [ka].  

Tabell 4. Antalet stavelser som varje forskningsperson producerar per sekund vid upprepning av 

[pa], [ta] och [ka]. 

 FP 1 FP 2 FP 3 FP 4 FP 5 FP 6 FP 7 FP 8 

Stavelser/sekund 5,1 3,0 4,7 6,0 7,4 4.3 5,8 4,3 

 

Utifrån resultatet syns att FP 2 har lägst artikulatorisk hastighet. Den forskningsperson som 

producerar flest stavelser per sekund är FP 5. 

5.3.2 Medelgrundtonsfrekvens och röstomfång 

 
I tabell 5 sammanfattas forskningspersonernas medelgrundtonsfrekvens. Dessa resultat baseras 

på analys av spontantal.  
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Tabell 5. Sammanfattning av varje forskningspersons medelgrundtonsfrekvens och standardavvikelse. Kön 

markeras med k=kvinna, m=man. Värdena baseras på analys av spontantal. 

 
FP 1 

(k) 

FP 2 

(m) 

FP 3 

(m) 

FP 4 

(k) 

FP 5 

(m) 

FP 6 

(m) 

FP 7 

(m) 

FP 8 

(m) 

Medelgrundtonsfrekvens,  

Hz 
184  134  114  197  101  164  164  120  

Standardavvikelse,  

halvtoner 

–2,1 

+1,7 

–8,2 

+5,7 

–6,1 

+4,5 

–2,5 

+2,1 

–3,2 

+2,7 

–1,7 

+1,5 

–3,8 

+3,1 

–2,0 

+1,8 

 

Utifrån tabell 5 går att utläsa att FP 6 och FP 7 är de som har högst medelgrundtonsfrekvens av 

männen. FP 7 är dessutom en av dem som har störst variation i sitt tonläge då 

standardavvikelsens omfång motsvarar +3,1 halvtoner respektive –3,8 halvtoner.  

Nedan presenteras fonetogram för FP 5 och FP 7. För övriga forskningspersoners fonetogram 

se bilaga 4. I samtliga fonetogram förekommer uppenbart avvikande värden. Dessa bör tolkas 

som biljud. 

Figur 3. Fonetogram för forskningsperson 5 vid spontantal. Y-axeln representerar SPL dB och X-axeln 

grundtonsfrekvens i Hz. Markeringarna i diagrammet illustrerar forskningspersonens röstomfång. 

Figur 3 visar röstomfånget för FP 5 vilket är studiens tydligaste exempel på ett begränsat 

röstomfång och kan således innebära en monoton röst.
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Figur 4. Fonetogram för forskningsperson 7 vid spontantal. Y-axeln representerar SPL dB och X-axeln 

grundtonsfrekvens i Hz. Markeringarna i diagrammet illustrerar forskningspersonens röstomfång. 

Figur 4 visar röstomfånget för FP 7. Denna forskningsperson har allra störst spridning i 

grundtonsfrekvens vilket tydliggörs genom fonetogrammet.  

5.3.3 Perturbationsanalys 

 
Tabell 6 innehåller resultat gällande jitter, shimmer samt harmonics-to-noise ratio för samtliga 

forskningspersoners vokalfonation.  

Tabell 6. Samtliga forskningspersoners data från pertubationsanalysen av uthållen vokalfonation. 

 FP 1 FP 2 FP 3 FP 4 FP 5 FP 6 FP 7 FP 8 

Jitter % 0,29 0,31 0,27 0,37 0,61 0,20 0,20 0,35 

Shimmer 

% 
8,31 4,10 2,77 4,40 10,75 3,68 2,95 5,19 

H/N dB 16,00 19,14 24,02 20,71 16,40 23,47 25,64 23,22 

 

Gällande jitter är det ingen av forskningspersonerna som överstiger 1,04 vilket är tröskelvärde 

för vad som anses patologiskt. FP 1, 2, 4, 5, 6 och 8 överstiger det patologiska gränsvärdet för 

shimmer. Den person som har lägst H/N-värde är FP 1. 

5.3.4 Talhastighet 

 
Nedan presenteras resultatet gällande talhastighet vid högläsning samt spontantal. 
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5.3.4.1 Högläsning 

 
I figur 5 presenteras talhastighet vid högläsning av ”Ett svårt fall” för varje forskningsperson. 

Detta resultat ställs i relation till tidigare gjorda studiers referensvärde för texten. 

 

Figur 5. Ord per minut vid läsnings av ”Ett svårt fall”. Referensvärde M=177 ord/min SD=24 ord/min 

(Referensvärden från Hartelius, Svensson & Bubach, 1993) 

Talhastigheten för FP 2, 6 och 8 är lägre än 153 ord/min vilket innebär att dessa personers 

talhastighet understiger normvärdet för typiska talare. Övriga forskningspersoner hamnar inom 

normvärdets gränser. 

5.3.4.2 Spontantal 

 
I figur 6 återfinns talhastigheten i stavelser per minut för varje forskningsperson vid spontantal. 

 

Figur 6. Stavelser per minut vid spontantal. 
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Figur 6 illustrerar att FP 3 producerar lägst antal stavelser per minut. FP 5 har snabbast 

talhastighet vid spontantal. 

5.4 Korrelation 
 
Här presenteras de tester som undersökt korrelationen mellan lyssnargruppens bedömning av 

naturlighet och resultaten från akustiska analyser samt lyssnargruppens bedömning av 

förståelighet.  

5.4.1 Korrelation mellan naturlighet och förståelighet 

 
I korrelationstest mellan lyssnargruppens bedömning av förståelighet och dess bedömning av 

naturlighet uppnåddes följande resultat: 

Pearson Correlation r=0,743, Sig. p=0,035  

Detta innebär att det finns en stark positiv korrelation, som är statistiskt signifikant, mellan 

naturlighet och förståelighet. Då en högre gradering på bedömningsskalan innebär att det är 

svårare att förstå respektive mindre naturligt syns tendenser att lyssnargruppen bedömer 

svårförståeligt tal som onaturligt. 

5.4.2 Korrelation mellan naturlighet och akustisk data från talsignal 

 
I tabell 7 sammanfattas resultaten av korrelationstest mellan lyssnargruppens bedömning av 

naturlighet och pertubationsanalysens tre parametrar, jitter, shimmer och harmonic to noise 

ratio. 

Tabell 7. Sammanfattning av korrelationsanalys mellan naturlighet och jitter, shimmer samt harmonics to noise 

ratio. Signifikansnivå satt till p<0,05 

 Jitter Shimmer H/N Ratio 

Pearson 

Correlation r 
–0,323 –0,443 0,345 

Sig.  p=0,435 p=0,271 p=0,403 

 

Utifrån tabell 7 går att utläsa att dessa parametrar hade en mycket svag till måttlig korrelation 

med hur lyssnarna bedömde naturlighet. Ingen av parametrarna har en statistiskt signifikant 

korrelation med lyssnarnas bedömning av naturlighet. 
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5.4.3 Korrelation mellan naturlighet och talhastighet 

 
I tabell 8 presenteras resultat från korrelationsanalys mellan lyssnargruppens bedömning av 

naturlighet och diadokokinesi (stavelser per sekund, [pa], [ta] och [ka]) samt talhastighet 

(stavelser per minut vid spontantal). 

Tabell 8. Sammanfattning av korrelationsanalys mellan naturlighet och diadokokinesi ([pa], [ta] och [ka] 

stavelser per sekund) samt talhastighet (stavelser per minut vid spontantal). Signifikansnivå satt till p<0,05. 

 Diadokokinesi Talhastighet 

Pearson Correlation r –0,808 –0,770 

Sig.  p=0,015 p=0,025 

 

Både diadokokinesi och talhastighet har en starkt negativ, statistiskt signifikant, korrelation 

med naturlighet vilket innebär att ju färre stavelser per tidsenhet som forskningspersonerna 

producerar desto större är tendensen att lyssnargruppen graderar dem som onaturliga.  

5.4.4 Korrelation mellan naturlighet och SPL 

 
Korrelationstest mellan lyssnargruppens bedömning och SPL vid spontantal gav följande 

resultat: 

Pearson Correlation r= –0,060, Sig. p= 0,888 

Det är således en mycket svag korrelation som inte är statistiskt signifikant. 

5.5 Lyssnargruppens beskrivning av forskningspersonerna 
 
I tabell 9 sammanställs de ord som återkom då deltagarna i lyssnargruppen beskrev 

forskningspersonernas röster och tal. Tabellen inkluderar endast de ord som förekom mer än en 

gång. Ord som inte var direkta synonymer exkluderades. 
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Tabell 9. Sammanställning av de ord som förekom mer än en gång i lyssnargruppens beskrivning av 

forskningspersonernas spontantal. 

 Lyssnargruppens beskrivning 

Fp 1 
Tydlig, Knarrigt, Smaskig, Långsam, Sluddrig, Gnällig, Lugn, Tråkig, 

Eftertänksamt 

Fp 2 
Sluddrigt, Långsam, Slapp, Släpig, Tyst, Svag, Otydlig, Ryckig, Trött, Osäker, 

Låg, Mumlande, Glömsk, Åldrad 

Fp 3 
Tjock, Slapp, Långsam, Sluddrig, Släpig, Läspande, Gammal, Eftertänksam, 

Mumlar, Osäker 

Fp 4 Tydlig, Darrig, Gäll, Normal, Artikulerad, Naturligt, Behaglig 

Fp 5 
Monotont, Slapp, Sluddrig, Tydlig, Gammal, Läspande, Säker, Trött, Säker, 

Normal, Flåsigt 

Fp 6 
Ansträngd, Snabb, Otydlig, Pressad, Gnällig, Stressig, Täppt, Sluddrig, Forcerad, 

Osäker, Mumlande 

Fp 7 
Hes, Hög tonhöjd, Stressig, Darrig, Snabb, Skrovlig, Ojämn tonhöjd, Tydligt, 

Andfådd, Entusiastisk, Ansträngd, Inövat 

Fp 8 
Sluddrigt, Monoton, Otydlig, Trött, Grötig, Seg, Smackande, Nasal, Använder 

inte tungan 

6. Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka eventuella parametrar i talsignalen hos 

personer med Parkinsons sjukdom som korrelerar med naiva lyssnares perceptuella bedömning 

av talnaturlighet. I diskussionen görs framförallt jämförelser mellan de personer som bedömts 

som mest förståeliga och naturliga och de som bedömts som minst förståeliga och naturliga. 

Diskussionen kommer att utgå ifrån resultatets struktur. 

6.1 Resultatdiskussion 
 

6.1.1 Lyssnargruppens bedömning av naturlighet och förståelighet 

 
Utifrån resultatet som presenteras i tabell 3, vilket sammanfattar lyssnargruppens bedömning 

av talnaturlighet, har författarna valt att dela in forskningspersonerna i två grupper. Indelningen 

gjordes eftersom hälften av forskningspersonernas medelvärden från lyssnargruppens 

bedömning var under 3,5 vilket är likertskalans mittpunkt. Denna grupp ligger således närmare 

extrempunkten för naturlighet än andra hälften vars medelvärde ligger över 3,5 och är närmare 

extrempunkten för onaturlighet. Den förstnämnda gruppen består av FP 1, 4, 5 och 7 (hädanefter 

grupp 1). Den andra gruppen består av FP 2, 3, 6 och 8 (hädanefter grupp 2). Vad gäller 

lyssnargruppens bedömning av talnaturlighet är det FP 4 och 1 som bedömts som mest naturliga 

då deras medelvärde beräknats till 1,51 respektive 1,92. De personer som bedömts som 

onaturligast är FP 2 och 6 med medelvärden på 4,66 och 4,44.  
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I tabell 2 sammanfattas resultatet från lyssnargruppens bedömning av förståelighet hos de 

inspelade forskningspersonerna. Utifrån detta resultat syns tydligt att FP 4 även har graderats 

som mest lättförståelig då medelvärdet för lyssnargruppens bedömning av denna person är 1,25. 

I samma tabell kan utläsas att den som graderats som minst förståelig är FP 6 med medelvärde 

på 3,80. Värt att notera är att ett flertal av deltagarna i lyssnargruppen inte lyckades uppfatta 

vad FP 6 sa på inspelningarna. Att ett ljudklipp inte transkriberades korrekt inträffade bara för 

FP 6 och FP 8.  

I figur 1 illustreras spridningen av lyssnarnas bedömning av förståelighet. Vid en jämförelse 

mellan FP 4 och FP 6 syns det tydligt att lyssnargruppen har varit mer konsekvent i sin 

bedömning av den förstnämnda då samtliga lyssnare har graderat denne på skalans första halva. 

FP 6 har betydligt större spridning där lyssnarnas bedömning innefattar hela skalan. Utöver 

eventuella orsaker i talsignalen kan en av orsakerna till den stora spridning som syns i 

lyssnarnas bedömning av FP 6 ha varit lyssnarexperimentets utformning, detta kommer att 

diskuteras i metoddiskussionen.  

Från korrelationstestet som utförts mellan lyssnargruppens bedömning av förståelighet och 

deras bedömning av naturlighet syns en, för gruppen, statistiskt signifikant stark positiv 

korrelation. Detta innebär alltså att lyssnargruppen tenderar att bedöma talet hos, en enligt dem, 

svårförståelig person som onaturligt. FP 2 är dock ett undantag från detta då denne går från 

medelvärde 2,34 för förståelighet till 4,66 för naturlighet vilket är det högsta av samtliga 

forskningspersoner.  

6.1.2 Talnaturlighet och tal- samt artikulationshastighet 

 
Korrelationstesterna mellan talnaturlighet och diadokokinetisk förmåga samt talhastighet vid 

spontantal visade på en, för studien, statistiskt signifikant stark negativ korrelation.  

Det svenska normvärdet för äldre vuxna är fem-sex producerade stavelser per sekund (Hartelius 

& Svensson, 1990, s. 19). Samtliga personer i grupp 2 producerade ett lägre antal stavelser per 

sekund än normvärdet för diadokokinetisk förmåga. Resultatet för samtliga personer i grupp 1 

låg inom eller över normvärdet. 

Som tidigare nämnts är normvärdena för högläsning av ”Ett svårt fall” 177 ord per minut med 

en standardavvikelse på 24 ord per minut (Hartelius et al., 1993). Även här syns att de med 

lägst antal ord per minut är deltagarna i grupp 2. FP 3 är dock precis inom normvärdets gränser. 

Samtliga deltagare i grupp 1 har en talhastighet inom normvärdets gränser. Vad gäller 
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spontantal finns inga exakta normvärden tillgängliga. Noterbart är att talhastigheten för 

deltagarna i grupp 2 var betydligt långsammare vid spontantal jämfört med grupp 1.  

I föreliggande studie tycks talhastighet och artikulationshastighet ha en inverkan på hur 

naturligt forskningspersonernas tal uppfattas. Lyssnargruppens bedömning av talnaturlighet 

utgår som tidigare nämnts från inspelningar av spontantal. Noterbart är att den vars tal graderats 

som mest naturligt, alltså FP 4, ligger inom normvärden för såväl diadokokinesi som 

högläsning. Vad gäller spontantal uppgår dennes talhastighet till 204 stavelser per minut. 

Jämför detta med FP 2, som bedömts låta minst naturlig, vars resultat vid diadokokinesi och 

högläsning ligger betydligt lägre än normvärdena. Dennes spontantal uppmättes till 128 

stavelser per minut vilket innebär hela 76 stavelser färre per minut än FP 4.  

I tabell 9 återfinns lyssnargruppens beskrivningar av forskningspersonernas tal. Talhastighet är 

ett tveklöst återkommande tema i dessa beskrivningar. Exempelvis beskrivs FP 2 med orden 

”långsam”, ”slapp”, ”släpig”. Som nämnts ovan är FP 2 en av dem vars tal- och 

artikulationshastighet är låg jämfört med övriga personer och dessutom den person vars tal har 

bedömts som minst naturligt. FP 7 beskrivs istället med orden ”stressig”, ”snabb” och 

”forcerad”. Denna forskningsperson var en av dem som producerade flest stavelser per minut. 

Trots att lyssnargruppen tycks ha reagerat på en hög talhastighet bedöms personens tal vara 

naturligt. Talhastigheten för FP 4 har inte påpekats överhuvudtaget av lyssnargruppen. En 

möjlig förklaring till detta kan vara att artikulations- och talhastigheten hos denna person 

överensstämde med lyssnargruppens subjektiva normer för talhastighet (Yorkston et al., 2010, 

s. 288). Detta återspeglas även i personens prestation vad gäller diadokokinesi och högläsning 

då resultatet hamnar inom normvärdenas gränser. 

6.1.3 Talnaturlighet och perturbation i talsignalen 

 
I tabell 6 syns det att de forskningspersoner vars uppmätta resultat för shimmer och harmonics-

to-noise ratio är tydligt avvikande från övriga deltagares är FP 1 och 5. I beskrivningen av dessa 

personer i tabell 9 återfinns ordet ”knarrigt” för FP 1 samt ”flåsigt” för FP 5. Dessa ord är de 

enda som speglar röstkvaliteten. Höga shimmer-värden kan härledas till en ofullständig 

stämbandsslutning vilket innebär en läckande röstkvalitet (Klopfenstein, 2012). Baken och 

Orlikoff (2000, s. 282) beskriver en studie gjord år 1995 av De Krom i vilken låga värden av 

harmonics-to-noise ratio korrelerar med en perceptuellt bedömd läckig röst. Det faktum att FP 

1 och 5 beskrivs med orden ”knarrigt” respektive ”flåsigt” kan således förklaras genom deras 

avvikande värden i perturbationsanalysen. Det tycks dock inte ha påverkat lyssnargruppens 
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bedömning av naturlighet för dessa personer då båda dessa personer återfinns i grupp 1. 

Zwirner, Murry och Woodson (1991) menar till skillnad från De Krom (1995) att 

perturbationsmått inte nödvändigtvis reflekterar en lyssnares perceptuella uppfattning av 

röstkvalitet. Detta verkar stämma även i föreliggande studie då ingen statistiskt signifikant 

korrelation mellan naturlighet och perturbationsmått kunde påvisas. 

6.1.4  Medelgrundtonsfrekvens och röstomfång 

 
Medelgrundtonsfrekvensen för de två kvinnliga forskningspersonerna ligger mycket nära 

normvärdet för svenska kvinnor, det vill säga 195 Hz (Pegoraro-Krook, 1988). Vad gäller de 

manliga deltagarna är det FP 5, 6 och 7 som sticker ut. Normvärdet för äldre män är cirka 120 

Hz. FP 5 har ett medelvärde på 101 Hz med en standardavvikelse på -3,2, +2,7 halvtoner vilket 

är den i särklass lägsta medelgrundtonsfrekvensen. Detta är dock inget som återspeglas i 

lyssnargruppens beskrivningar (se tabell 9). FP 6 och FP 7 har båda en medelgrundtonsfrekvens 

på 164 Hz. Detta är de högsta uppmätta värdena av de manliga deltagarna och det är högt över 

normvärdet. FP 7 beskrivs av ett flertal deltagare i lyssnargruppen med orden ”hög tonhöjd”. 

För FP 6 finns inga ord som direkt refererar till dennes tonläge.  

De fonetogram som presenteras i resultatet valdes ut då de visar den mest begränsade, 

respektive den mest omfattande spridningen av grundtonsfrekvens. Enligt Tjaden (2000) är 

monotoni ett vanligt förekommande perceptuellt röstsymtom vid Parkinsons sjukdom. Trots 

detta är det endast två personer i studien som beskrivs som monotona av lyssnargruppen. FP 5 

beskrevs av flera deltagare i lyssnargruppen som ”monoton”. I figur 3 tydliggörs spridningen 

av dennes grundtonsfrekvens vilken är mycket begränsad jämfört med övriga 

forskningspersoner. FP 7 beskrivs istället med orden ”ojämn tonhöjd”. Denna beskrivning 

stämmer överens med den akustiska analysen vilket illustreras i figur 4. Tonhöjdsvariation är 

således något som deltagarna i lyssnargruppen uppmärksammar men det tycks inte vara 

avgörande för deras bedömning av naturlighet då både FP 5 och 7 befinner sig i grupp 1. 

6.1.5 Personliga faktorer 

 
Förutom de utförda analyserna som diskuteras ovan kan ett flertal individuella faktorer ha en 

inverkan på personens tal och röst och således också lyssnargruppens bedömning av dessa. 

Denna diskussion utgår ifrån de intervjusvar som forskningspersonerna gett vilka återfinns i 

avsnitt 4.1.1.1.  
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Vid en jämförelse mellan de två grupperna är den mest påtagliga skillnaden tiden sedan 

insjuknandet. I grupp 1 har deltagarna i genomsnitt varit diagnosticerade i 5,75 år och i grupp 2 

12,5 år. På grund av sjukdomens degenerativa karaktär kan det vara så att personerna i grupp 2 

befinner sig i ett mer framskridet stadie enligt Hoehn och Yahr-skalan (Goetz et al., 2004). FP 

8 avviker dock från de övriga personerna i grupp 2 då denne endast haft sin diagnos i sex år 

vilket snarare liknar diagnostiden för personerna i grupp 1. Trots detta bedöms FP 8 låta mindre 

naturlig än personerna i grupp 1. Detta skulle kunna ses som en konsekvens av att personer med 

Parkinsons sjukdom är en mycket heterogen grupp där symtombilden kan se olika ut och 

förvärras i olika takt (Webb & Adler, 2008). Ännu något som skiljer grupperna åt är ålder. I 

grupp 1 har forskningspersonerna en medianålder på 67,5 år och i grupp 2 ligger medianåldern 

på 77 år. Det är dock värt att notera att FP 2 avviker från övriga personer i grupp 2 då han är 60 

år och övriga personer i denna grupp är 75-79 år. Ytterligare är han studiens yngsta 

forskningsperson och därav kan eventuell åldersbetingad röst- eller talpåverkan inte utgöra den 

enda anledningen till lyssnargruppens bedömning av talnaturlighet.   

Medicineringen bestod i de allra flesta fall av levodopa. Hur ofta och när medicinen senast togs 

skiljde sig dock en hel del mellan forskningspersonerna. Vissa upplevde omedelbar positiv 

effekt av medicinen medan andra upplevde fluktuerande eller avsaknad av effekt. Detta gör 

medicineringens roll till en svårbedömd faktor vad gäller röst- och talsymtom och huruvida 

detta påverkade lyssnargruppens bedömning. Utifrån det resultat som Solomon och Hixon 

(1993) kom fram till antas dock att talet och rösten varit som bäst i anslutning till 

medicinintaget. Anmärkningsvärt är att de två forskningspersoner som bedömts ha mest 

onaturligt tal, FP 2 och 6, båda har genomgått DBS-behandling. Skodda (2012) beskrev hur 

förvärrade talsvårigheter är en möjlig biverkning av DBS. FP 2 beskrev dessutom hur han själv 

upplevt att talet blivit påtagligt sämre sen DBS-behandlingen. Då syftet med föreliggande studie 

inte har varit att undersöka effekterna av DBS-behandling kan inga vidare slutsatser dras från 

detta. 

Samma patienter som genomgått DBS-behandling är de enda som fått logopedisk behandling i 

form av LSVT. Båda två upplevde mycket positiv effekt av behandlingen. Resterande 

forskningspersoner har antingen fått lite logopedisk behandling eller ingen alls. Anledningen 

till detta är troligen att personerna vars tal bedömts som mest onaturligt även är de som varit i 

störst behov av logopedisk behandling. FP 4 har exempelvis inte fått någon logopedisk 

behandling och dennes tal har bedömts som mest naturligt. En jämförelse av den logopediska 
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behandlingens utsträckning blir därför missvisande då vissa personer kan ha haft större behov 

av behandlingen. 

6.2 Metoddiskussion 
 

6.2.1 Urval av deltagare 

 
Inklusion- och exklusionskriterierna valdes i syfte att uppnå ett tillräckligt stort urval av 

deltagare. Exempelvis fanns inget krav på diagnosticerad dysartri eller självupplevda tal- och 

röstsvårigheter. Detta ledde förmodligen till forskningspersonernas varierande grad av tal- och 

röstsvårigheter men möjliggjorde också ett större antal deltagare. Då informationen skickades 

ut till regionala förbund för personer med Parkinsons sjukdom samt neurologopeder på sjukhus 

för att sedan vidarebefordras därifrån, är det oklart hur många personer som valt att inte delta i 

studien. I föreliggande studie användes inga kontrollpersoner. Om en uppdelning hade gjorts 

mellan personer med Parkinsons sjukdom och personer utan Parkinsons sjukdom hade en 

jämförelse av talnaturlighet kunnat göras mellan de två grupperna. Ytterligare togs ingen 

hänsyn till könsfördelning och således blev det svårt att jämföra eventuella könsskillnader. 

6.2.2 Datainsamling 

 
Med tanke på forskningspersonernas sjukdomssituation var det genomgående lämpligast att 

utföra inspelningarna hemma hos forskningspersonerna. I föreliggande studie fanns ingen 

möjlighet att använda fixerade mikrofoner eller ljudisolerade rum vilket kan ha bidragit till en 

ökad mängd biljud.  

Det material som användes vid inspelning av forskningspersonerna var utformat efter 

dysartritestet. För att maximera bredden av inspelat material och samtidigt minimera 

tidsåtgången valdes ett fåtal uppgifter från utvalda delar av dysartritestet. När 

lyssnarexperimentet sedan utformades inkluderades specifika ord och meningar för bedömning 

av förståelighet samt spontantal för bedömning av naturlighet. Således exkluderades de 

uppgifter vars primära syfte var att undersöka forskningspersonernas prosodi.  

Hade lyssnarexperimentets utformning varit fastställd innan inspelningarna ägde rum hade 

forskningspersonernas material sett annorlunda ut. Då hade fokus legat på att spela in en större 

mängd tvåstaviga ord och fler meningar då det begränsade antalet ord ledde till att samma ord 

och meningar, uppläst av olika forskningspersoner, återkom vid flera tillfällen i 

lyssnarexperimentet. Upprepningarna av dessa ord kan ha lett till att deltagarna i 

lyssnargruppen påverkades i sin bedömning av förståelighet. För att i så stor grad som möjligt 
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minimera eventuella effekter av detta randomiserades ordens och meningarnas ordning för varje 

enskild lyssnare.  Vad gäller likertskalorna användes en skala med ojämnt antal vilket 

möjliggjorde en mittpunkt på skalan. Denna skala valdes i enlighet med rekommendationer från 

Yorkston et al. (2010). Om skalan haft ett jämnt antal steg hade lyssnarnas bedömningar alltid 

hamnat åt någon av skalans extrempunkter. Med en sådan skala hade resultatet från lyssnarnas 

bedömningar kunnat se annorlunda ut.  

6.2.3 Analys 

 
Intrabedömarreliabilitet har inte testats då detta inte var möjligt utifrån lyssnarexperimentets 

utformning. Detta hade krävt att lyssnargruppen fått bedöma samma ljudklipp flera gånger för 

att kontrollera att de bedömde det på liknande sätt (Klopfenstein, 2012). 

Interbedömarreliabiliteten är låg både för bedömning av förståelighet och talnaturlighet vilket 

kan ha flera orsaker. I vilken ordning som deltagarna har fått höra ljudklippen kan ha påverkat 

bedömningen av förståelighet då samma ord och meningar återkommer fast upplästa av andra 

forskningspersoner. Vad gäller talnaturlighet gavs ingen definition för detta begrepp i syfte att 

inte påverka deltagarnas bedömning. Detta innebär att varje deltagare utgått från sin egen 

definition vilket kan förklara den stora spridningen i bedömningarna.  

6.3 Slutsatser 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida graden av talnaturlighet hos personer 

med Parkinsons sjukdom kan härledas till några specifika parametrar i tal och röst. Från 

studiens resultat framgår det likt tidigare studier, exempelvis Klopfenstein (2012) och Tjaden 

(2008), att talhastigheten tycks vara av stor vikt för hur en lyssnare bedömer talnaturlighet. Ju 

snabbare talhastighet en forskningsperson hade vid spontantal desto naturligare uppfattades det 

av lyssnargruppen. Även diadokokinetisk förmåga och talhastighet vid högläsning korrelerade 

med bedömningen av talnaturlighet. Utöver talhastighet är forskningspersonernas förståelighet 

något som starkt korrelerar med lyssnargruppens bedömningar av talnaturlighet. Vad gäller 

övriga akustiska parametrar syntes inget genomgående samband med hur lyssnargruppen 

graderade talnaturlighet. Huruvida personliga faktorer som ålder, kön, tid sedan 

diagnostisering, behandlingsmetoder eller medicinering har påverkat forskningspersonernas 

talnaturlighet är oklart. I föreliggande studie tycks det finnas vissa samband mellan dessa 

parametrar och talnaturlighet men antalet forskningspersoner är för lågt för att kunna dra några 

slutsatser om detta. 
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6.4 Framtida studier 
 
Till framtida studier hade det varit intressant att göra en studie där endast personer utan 

neurologiska sjukdomar eller talsvårigheter inkluderas för att skapa normvärden och en 

tydligare definition på vad talnaturlighet innebär. Denna definition skulle sedan kunna ges till 

en naiv lyssnargrupp för att möjliggöra en högre interbedömarreliabilitet än i föreliggande 

studie. Det vore även intressant att jämföra huruvida talnaturlighet och dess påverkande faktorer 

skiljer sig mellan könen.   
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev forskningspersoner  

 

 Informationsbrev – Studie med fokus på tal och röst vid Parkinsons sjukdom  

Det här brevet innehåller information till dig som har diagnosen Parkinsons sjukdom. Vi 

inbjuder dig att delta i ett forskningsprojekt angående tal och röst hos personer med 

Parkinsons sjukdom. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie.  

Tidigare forskning har visat att det ofta förekommer vissa tal- och röstförändringar hos 

personer med Parkinsons sjukdom. Vi vill undersöka hur rösten och talet uppfattas av andra. 

Denna studie är viktig eftersom resultatet kan ge en bättre förståelse av hur Parkinsons 

påverkar talet och rösten samt vilka konsekvenser det kan innebära för den drabbade och 

dennes omgivning.  

För att kunna genomföra detta behöver vi spela in talet hos ett antal personer som haft 

Parkinsons sjukdom under en längre tid (minst 5 år). Det som du kommer att göra, om du 

väljer att delta, är att läsa upp ett antal förbestämda bokstäver, ord, meningar samt en kortare 

text. Du kommer också att få svara på ett antal frågor angående din röst och ditt tal. Detta 

kommer att ta ca 20-30 minuter och plats för inspelningen sker under vårterminen, januari-

februari-mars 2015, på överenskommen plats. Inspelningarna kommer sedan analyseras av 

oss. Ditt deltagande innebär också att en lyssnargrupp bestående av utvalda personer kommer 

att få lyssna på din och övriga deltagares inspelningar. Detta för att få deras uppfattning om 

rösten och talet.  

Du kommer att vara helt anonym i alla delar av undersökningen. Inspelningarna kommer att 

arkiveras i 5 år för eventuella kontroller för att sedan raderas helt. Ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras som en magisteruppsats på 

logopedprogrammet vid Linköpings universitet och är därför etiskt granskad.  

Om detta låter intressant, vänligen kontakta oss. Se kontaktinformation nedan.  

Som tack för ditt deltagande bjuder vi på fika!  

 

 

Kontaktinformation:  

Logopedstudent Fredrik Isaksson – xxxxxxxx 

Logopedstudent Elias Larsson – xxxxxxx  
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Informerat samtycke (ifylles vid inspelningstillfället)  

att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan vidare förklaring.  

r vara anonym och att insamlad data om mig förvaras och 

hanteras av studiens författare.  

5 år.  

 

___________________________   _______________________________  

Forskningspersonens underskrift   Datum  

___________________________   ________________________________  

Namnförtydligande    Forskningspersonens födelsedatum 
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Bilaga 2 – Informationsbrev lyssnargrupp 

 
Informationsbrev - Lyssnargrupp 

Detta brev innehåller information om deltagande i en tal- och röststudie och riktar sig till dig 

som är mellan 18-65 år normalhörande och inte har någon professionell erfarenhet av tal- och 

röstkunskap. Du inbjuds härmed att medverka i en lyssnargrupp i denna studie. 

 

Det du kommer att göra, om du väljer att delta, är att lyssna på ett antal ljudfiler med inspelat 

tal för att sedan bedöma dessa inspelningar utifrån förståelighet och naturlighet. Tidsåtgången 

beräknas till 20-30 min. Din bedömning kommer att sammanställas och tillsammans med 

andra individers bedömningar utgöra en viktig del i studiens resultat. 

 

Du kommer som deltagare att vara helt anonym i alla delar av undersökningen. Ditt 

deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras som en magisteruppsats på 

logopedprogrammet vid Linköpings universitet och är därför etiskt granskad. 

 

Om detta låter intressant, vänligen kontakta oss. Se kontaktinformation nedan. 

Stort tack för visat intresse!  

 

Kontaktinformation: 

Logopedstudent Fredrik Isaksson – xxxxxxxxxx 

Logopedstudent Elias Larsson – xxxxxxxxxx 

 

Informerat samtycke 

 Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt 

och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan vidare förklaring. 

 Jag är införstådd i att jag kommer vara anonym och att insamlad data från mig förvaras 

och hanteras av studiens författare. 

 

___________________________               _______________________________ 

Forskningspersonens underskrift                Datum 

 

___________________________               ________________________________ 

Namnförtydligande                                      Forskningspersonens födelsedatum  
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Bilaga 3 – Inspelningsmaterial 

Uppgifter – Parkinsonstudie 
 

1. Håll ut ”A” så länge och så stabilt som det känns bekvämt 

2. Upprepa ”Pa-Ta-Ka” snabbt och rytmiskt - (5-7 gånger) 

3. Läs följande ord högt: 

 

Hägg  Värd   Buk   Pryd 

Vax   Glass 

 

Skokräm  Sparbank  Vitlök  Kulram 

Huggorm Vinglas 

 

Stridsflygplan Nationalencyklopedi Strålkastare 
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4. Läs följande meningar högt: 

Hönan värpte fyra ägg. 

Gubben läste sin tidning på natten. 

Gräla inte på grannens barn. 

Är du aldrig rädd för hunden? 

Skruven har rostat fast i låset. 

Professorn glömmer sina glasögon ofta. 

 

5. Läs följande meningar högt, lägg märke till betoningen: 

Manne kommer på lördag 

Manne kommer på lördag 

Manne kommer på lördag 
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6. Läs följande ord högt, lägg märke till betoningen: 

 

Anden  -   Anden  -  

 

 

Stegen  -   Stegen  - 
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7. Läs följande text högt: 

 

”Ett svårt fall” 
 
En pojke kom en dag inspringande på en bondgård 
och undrade om han kunde få låna en spade. 
När bonden frågade vad han skulle ha den till 
svarade pojken att hans bror hade ramlat ner i ett 
träsk och att han måste gräva upp honom. 
 
– Hur djupt har han ramlat i, frågade bonden? 
– Upp till vristerna, blev svaret. 
– Men då kan han väl gå därifrån utan din hjälp.  
   Då behöver du väl ingen spade?  
 
Pojken såg förtvivlad ut och sa: 
– Jo, men ni förstår, han ramlade i med huvudet 
först. 

 
8. Beskriv din favoriträtt och hur den tillagas. 

 
 
 
 

Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 – Fonetogram 

 

Fonetogram för FP 1 

 
Fonetogram för FP 2 

 
Fonetogram för FP 3 

 

Fonetogram för FP 4 

 
Fonetogram för FP 5 

 
Fonetogram för FP 6 
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Fonetogram för FP 7 

 
Fonetogram för FP 8 

 


